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ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΓΑΛΠΝΟΥ 
ΑΠΑΝ ΤΑ.) 

Ι.ΑΥΡΠ Ο6ΑΙΕΝΙ 
ΟΡΕΡΑ ΟΜΝΙΑ. 

ΕΡΙΤΙΟΝΕΜ ΟΥΕΒΛΑΥΙΤ 

Ὦ. 6ΑἨΠΟΙ.,Ν5 σοτττ,οβ ΕΠΙΗΝ 

ῬΒΟΣΕΕΦΟΟΠ ΡΗΥΡΙΟΤΟΦΙΑΕ ἘΤτ ΡΑΥἨΠΟΙΟΟΙΑΕ ΙΝ 

ΙΙΤΕΗΒΑΕΒΥΙΑΙ ΥΝΙΥΕΗΒΡΘΙΤΑΤΕ  ΤΙΡΟΙΕΝΟΙ ΡΥΒΙΙΟΥΡ 

ΟΒΠΏΌΙΝΑΗΙΝΥ5 ἘΤΟ. 

τομ. κια Σ4.5 1. 

ΤΙΡΟΙΑ ΤΕ 

ΡΒΟΡΤΑΤ ΙΝ ΟΕΕΙΟΙΝΑ ΤΙΒΠΑΒΙΑ ΟΛΗ. ΟΝΟΒΙ,ΟΟΗΙΙ 

4 9 ὃ 0. 
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'ΜΕΡΙΟΟΒΥΜ άαΠΑΡΟΟΠΥΜ 

ο ϱ. α Α 
ΟΝΑΕΒ ΕΧ5ΤΑΝΤ. 

ΕΡΙΤΙΟΝΕΝ ΟΥΠΑΥΙΤΕ 

Ὀ. ΟΑΒΟΙ,ιΝ5 σος τ1,ΟΡ ΜΟΗΝ 

ΡΏΟΣΤΕΦΟΠ ΡΗΥΦΙΟΤΙΟΟΙΑΕ ΕΤ ΡΑΤΗΟΓΣΙΟΟΙΑΕ.  ΙΝ 

ΣΙΤΕΒΛΏΆΥΜ ΥΝΙΝΕΠΕΦΙΤΑΤΕ ΤΙΡΟΙΕΝΕΙ ῬΥΕΙ]ονς 

ΟΠΏΙΝΑΠπΙΥς ἘΤτο. 

Ὁπασονς πββνιις 
σας 
κό 

νοΙ, ΧΥΠΙ. ῬΡΑΠΕ5 1. 

ΟΟΝΤΙΝΕΝΣ 

ΟΕΑΝΥΝΡΙΙ σλΙΣΕΝΙ τ ΧΤΠ. 

ΠΕΙΡΘΙΑΕ 
ΡΒΟΘΤΑΛΣΤ ΤΝΟΕΕΙΟΙΝΑ ΤΤΡΒΑΤΙΑ 06ΑΒ, 6ΝΟΒΡΤΟΟΗΙΙ 

1 85 ὃ 0. 
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ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΓΝΟΣΤΙΚΟΝ 

ΚάΙ ΓΑ ίΗΠΝΟΥ ΕΙΣ ΤΑΥΤΟ 

ΥΠΟΜΝΗΠΗ 4 4. 

Εὰ. Οµατι, ΥΠ. [ὅ582.1 Εά. Βαῇ, Υ. (117.) 
9 α. 

[585] Τον ὑητρὸν δοκέευ µου ἄριστον εἶναι πρόνοιαν 

ἐπιτηδεύειν. 

“Ὅιιν μὲν οὖν ἀντὶ τῆς προγνώσεως εἴρηκε τὴν πρόνοιαν 
᾿ἄγτικρυς δῆλον ' ἐπιφέρων γοῦν φησιν προγινώσκων γὰρ καὶ 
προλέγων παρὰ τοῖσι νοσέουσιν. ἐδέησε δὲ αὐτῷ τοῦ προοι- 
µίου κατὰ τοῦτο τὸ σύγγραμμα) καίτου γὲ οὐ πάνυ τε προοι- 

ΗΙΡΡΟΟΠΑΤΙ5 ΡΠΟΟΝΟΣΤΙΟΟΝ 

ΕΤ σΑΕΓΕΝΙΙΝ ΕΌΜ ΤΙΡΠΟΜ 

οΟΜΜΕΝΤΑΗΙΟ» Ι. 

1. 

ᾖεζϊοωπι Ῥγουϊάεπιίαε [μάίο ἱπεμπαδεγε οριπµπα ε[]ε 

πλ υἱάεεμγ. 

Ρινο Ριαεποίῖοπο ἀῑκητε ρτον]ἆεπί]απι Ρετ[ρίοπµπι εἴ, 

Ὀαβ]αποῖε παπιᾳπε, ῥΓαεπο/εεπς επίπι εἰ μταεάίεεπς αρμᾶ 

αεβτο”. ΑΙ Ἰπῖο ορετί ρταεί[αίἴοπεπι Ρταείεχιυῖῖ πεοεί[ἴα- 

τίαπα, (παπιπαπά ηοη αἀπιοάαπι πἰαίας ρταείαἰΙοπ]Ῥυθ, οϐ 

Ο6ΛΙΕΝΌΘ ΤΟΜ. ΧΙΙ. ΡΑΒΒ 1Ι, Λ 



9 ΓΗ 4ΗΛλΟος ΕΙΣ Το ΙΠΠΟΚΡΗΑΤΟΤΣ 

Εὰ. Οἶιανι, ΤΗ. [253- 84.1] Ρά. δα, Ἑν ασ ας} 
.. ς ος 3 - ” λλν 

µίοις χρωµένω, διά εἰινας ας εἶκος ἑατροὺς τὼν κατ αυτόν 

οἷοι καὶ γῦν εἰσι τῶν μεθοδικοὺς ἑαυτοὺς ὀνομαδξόντων, ἐα- 
- ος { ., . 4 9 

τροῦ μὲν ἔργον εἶναι φάσκονιες ἥτοι φτλάττειν τὴν οὖσαν 
« ῃ ς Ἀ. 4 ϱ : , - ει ’ 9 

ὑγείαν, ὡς ἐπὶ τῶν υγιαινοντων 3 αναλαμβανὲιν τν διεφθαρ- 

µένην, ὣς ἐπὶ τῶν νοσούντων. μάντεως δὲ τὸ προλέγειν 
ασ , ” 

τὸ γενησόμενον. ἐπιδείκνυσιν οὖν ὁ ᾿/πποκρώτης διὰ τοῦ 
, -- ’ µν προοιµίου χρήσιμον ἰατρῷ τὸ προγινώσκειν ὑπάρχειν, εἰς 

΄ 3 ΄ 5 σι η 

τρία κεφάλαια (118) τὸν λόγον ἀνάγων, ἓν μὲν, ὅτι τοὺς 

νοσοῦντας εὐπειθεσιέρους ἔδει τοῖς ὑφ ἑαυτοῦ προσταττο- 

µένοις, δεύτερον δὲ ὅτι προειδῶς τα συμβησόμενα τοῖς 

κάµνουαιν, ἕκ πολλοῦ πρὸς αὐτὰ πορασκευάσεται [5854] 

καὶ τρίτον, ὅτι Θανάιου τῶν νοσούντων αὐτὸς αἀναίτιος 
« ; ; 3 φοι υ. ε Π δα, οἳ 

ὑπολειφθήσειαι. βούλεται ὃ οὐδὲν ἧττον υπάρχειν αὐιῷ 
- Ἀ - ε ) », ” 

τοῦτο, τὸ καὶ τῆς ἡὑγείας αἴτιον νοιίζεσθαι. προσχώμεν 
στ ον , 3ε - .» ”- 3 

οὖν ἤδη ταῖς ῥήσεσιν, ἐξ ὦν ἕκασιον τῶν ἐἰρημένων κέφα- 

λαίων κατασκευάζει. 

αποδάαπι Πὶ ρασ ε[ῖ πιεάῖςος, απαὶ Ηλίας [αοσπ]ο εχἰιτεγαπ!, 

αιαῖες εἰ παπο Γαπί απΙ Γε[ε πιεί]ιοάῖσος ποππίπαπε, α{[ε- 

τωπίαιε ππεὰ]οὶ οΠιοῖαπι εἶ]ο απὶ ργαε[εηίεπι {ποτὶ [αη]ία- 

ίεπι αἱ Ῥεπε ναἰεπίρας απί πἱ αερτοἰαπ{ίρας ἀερεγάΙίαπι 

το[Πίπεγε, Υαιῖδ νοτο Ργαεάίοετε {πίπγα, Πίαφαε ΗΙρρο- 

οταίες Ίαο ριαε[αοπε ἀεπιοη[ταϊ Ρεγιϊ]οπι πιεᾷῖεο Ρί{αε- 

πο[Ιοπεπι είΤε αἆ ἴγεν Ργαεεῖραᾶς εαυ[ας ογβίίοπε ἀεάπεία: 

Ρτίπια αυοά εερτοῖο πιαπάα[ῖς Γη] πηασὶς ορ[εφιιεπίες Ίμα- 

Ῥμγας Πε: Γεευπᾶα, ααοά αμ ρταεν]άετῖί αεστοίαπῖρια8 

ενεηίωγα, πιπ]ιο [ε απἱε Ίεπιροτε αἀνετ[μς εα αρρατανενΙ!{: 

ἱετίῖα, αιιοά ΠΙΟΥΙΗ5 αερτοϊαπ[απι αποίος 1ρ[ε πο αε[ῖ- 

πηαίας Γαεί. ια απίεπι λαιὰά 1ά παπα 1ρΡᾷ ε[ο ας 

Γαη]ίαἰἶς οαι[απὰ απε[μπιατ].  ἆαπι Ἱίαηπο νοτρῖ πιεηίειι 

αἆμινεαπιαςδ, ο αἴριας ργβεοῖριαας 1115 αμ[α5 α [γι]ῖ, 



ΗΡΟΓΙΝ42ΣΤΙΚΟΙΝ ΣΙΗΟΙΝΗΙΙ 4 4. 3 

Εά. Οἶνατίς ΤΗ. [08ια.] Εά. Βαΐ. Υ. (4119.) 

ΠΙρογινώσκων γὰρ καὶ τερολέγων παρὰ τοῖσι νοσέουσι τα 
τε παρεόντα καὶ τὰ προγεγονότα καὶ τὼ μέλλοντα ἔσε- 

σθαι, ὑκόσα τε παραλέύτουσιν οἳ ἀσθένέονιες ἐκδιγεύ- 

μένος. πιστεύοιΣ ἂν μᾶλλον γιιώσκειν τὰ τῶν νοσδεύνεων 
πρήγματα" ώστε τυλμᾷν ἐπιτρέπειν τοὺς ἀνίρώπόυς σφέας 
ὠνεοὺς τῷ ἐητρῷ. 

Τὸ πρῶτον τῶν κεφαλαίων ἓν τούτω τῷ λύγῳ κατα- 

σκευάδει, τολμᾷν φάσκων τοὺς ἀνῦρωπους ἐπιιρέπέιν έαυ- 
τοὺς τῷ ἰατρῷ, διώ τὴν της προρῥήσέως ἐπιτυχίαν. ἔπέται 

γαρ ταύτῃ ιὸ πιστεύεσθαι γινώσκειν τὸν ἰατρὺν ἀκριῤῶς 

ἅπανια τών νοοούνιων τὰ πράγματα, τουτέστιν ὁποία τἰς 

ποτε τούτοις ᾖ κατασκἑυὴ τοῦ νοσήµατυς ὑπάρχει, ὡσι) 

εἶναι τὸ συνεχὲς τῆς ἀποδείξεως ὧδέ πως πἐρωινόμενον. ὁ 

ἰατρὺς ἐξ ὧν προλέγει πιστεύέταυ γινώσχὲιν τὴν φύσιν τοῦ 
νοσήµατος, ὁ πιστενόμένος γινώσκειν τὴν φύσιν τοῦ νοσή- 

µατος εὐπειθεστέρους ἔχει τοὺς κάµνονιας. ὁ τοὺς κάμνον- 
τας εὐπειθεσιέρους ἔχων μᾶλλον ἰᾶται τὼς νόσουοι ὑκύσά 

τὲ παραλείπουσιν οἳ ασθενέοντες ἐκδιηγεύμένος. Ἱεαραλεί- 

Η. 

Ῥγαεπο[οεπς επῖηι αὐ ῥταεαίσει αρμᾶ αερτόϊος εἰ ργαε]ειι-- 

εἶα ει ρταεἰεγῖῖα εἲ Γωμγα, Φμαεφμε αερτί μγαειεγηπῖειμηὲ 

εΝΡοΠΕΠΣ, γες μεῖφμε αεβτοϊαπεμπα πιαβὶς αβπο/εειό οΓ6- 
ἀειμγ, αὖεο τε [ε[α Ιοπιῖπες πιεάιοο οοπιπαιίεγε αιμάεαιί. 

--- 

Ῥείπιαια ταἰΙοπθπα Ίος Ἰο6ο οσα ας ἀῑσειθ, αμάεγε 

ππαρὶς [ουηῖπες Πε[ε πιεάίεο οΓεάετε ρτορίεγ βγαεᾶἰοεπαὶ 

οετιϊεμάίπεπι. Ὁῦ εαπι ΠΒΠΙ(Ιε πιεῖομςδ οετἰο ριίαίισ τεβ 

οΠΊΠες αεσιοίαπῖαπι αὖ µΠρβυεΠι πο[ε, ΊἨοο εἰ α πα ζααια 

ΠΙ πιοχδΙ Ύπο {επεπίας οομ/[ 1ο, ΠΡ απίεπι ἀειπου[ίτα-- 

Εοπῖς Πγιοίνα ε]αφπιοςί. Ἀ]εάῖοαις ες Ἠῖ5δ φμάε ργαε]οῖ 

Ίιαπο ΠΡΙ Πάει οοπε]]αῖ, αἱ ππονῦῖ µαίαταπα Ππον]{[ε νίἆεα- 

αγ. Π]ε ὧε απο οοποερία ἰαἱἱ5 ορ]πίο ε{ῖ, εΡΤΟΦ πιασῖς 

ομ[εαιεπίες Ἰμαρεί,. Οι πιαρῖδ αεστῖ ΡαΥεΗΕ, 15 {αοἴ]ίας 

ΠΙΟΙΡΟ8 ουταί. Εὲ οµαε τί ργαειεγπαεμπὲε επροπίε, Ῥτβε- 

Α 3 



ά ΓΑ ή4ΗΝΟΤ ΕΙΣ Το ΙΠΗΟΝΡΑΤΟΤΣ 

Εά. Οἶιατι. ΠΠ. [28.1] “κά ιό] Γὰά, Βα[. Ὑ. (11Ε.) 
ε . ρα - 32 ’ 

πουσιν οἱ ἀσθενοῦντες οὐχ ἅ μηδ ὅλως ἐπίστανταυ, κα- 

Θώπερ ἔνιου τῶν ἐξηγητῶν γράφουσι, τοὺς ἐν τῷ βάθει τοῦ 
΄ .) 3 ΄ 9 

σώματος τόπους πεπονθοτας ἢ τὰς αἰτίας τὲ καὶ διαθεσεις 

αὐτῶν: ἀλλὼ τῶν μὲν αἰίων τὰ προκαταρκτικὠ λεγόμενα 

μόνα, τῶν δὲ περὶ τὸ σῶμα συμπτωμάτων τὰ φαινόμενα, 

οἷον ἐρυθρὰ τὰ μῆλα τοῖς περιπνευμονικοῖς, ἔνια γὰρ τῶν 
’ ” .] ον [ή 

τοιούτων παραλείπουσι τοὔτων μὲν οὖν ὅσα κατὰ τὴν διή- 

γησιν οἳ κάµνοντες οὐκ εἶπον, ἐὼν ἀκούσωσι παρὼ τῶν ἰα- 
- 5 Ἡ 3 η , ) 1 , Π 

φρῶν, ευὐλογως αυτους Θαυμαζουσι. ῄτίνυ δὲ μεθὀδῳ χρωμε- 

νου τοῦτο πράξωµεν ἐπιδείξω τοῦ λόγου προϊόντος. 

γ- 
Την δὲ θΘεραπείην ἄριστ ἂν ποιέοτο, προειδὼς τα ἐσό- 

µενα ἐκ τῶν παρεόντων παθηµάτων. Ἅὑγιέας μὲν γὰρ 
ποιέειν ἅπαντας τοὺς ἀσθενέοντας ἀδύνατον. τοῦτο γὰρ 
τοῦ προγινώσκειν τὰ μέλλοντα ἀποῤήσεσθαι κρέσσον 

ἂν ἦν. 

(εγπήἰέαπὲ αεστῖ Ποπ ϱα απϊάεπι πας. ρτογ[αβθ 1ρΠογαΠί, 

αὲ Ἰπίετργείαπι αμογαπάαπα Γεπ[ίεηίία α[, ποπιρε ΊοσοῬ 1πιο 

{π οοΓροτε αΠεοίος ααί εατηπι οαυίας εἰ ἀΠροβίοπες, Γεά 

Ροµῖας εκ οααῇῖς απϊάεπι απἰεοεἀεπἰες ἴαπίαπι, Ύπᾷδ προ- 

καταρκτικᾶς αρρε]]απῖ, ο οοτροεῖ απίεπι [Υπιρίοπιαϊῖς εα 

απαε οοπη[ρίομα {απί; γε]αΠ 6επαε ταῦγαε 1Π ΡετΙρπειπιο- 

π]οῖς; Ἱογίπι επῖπι απαεάαπι ρτδείογαηεπηί, Όποσυπα αἰῖ- 

Ύµα α πιεᾷϊοί τεσεπ/[ετί {ὶ αερεῖ απἀἰεγίπε, 4πας 1ρ[ Ππίετ 

παγγαπᾶμπι οπι][εγαπῖ, ϱοθ πιεχ]ίο αἁπιταπίατ,. Όσο «πα 

ταΏῖοπε Πετὶ Ρο[Πι Ῥτορτεί[ία [εγαιοπῖφ εχρ[ῖσαΡρο, 

ΤΠ. 

ϐμγαιίοπεπι αμίεπι ορείῖπε ἴπ[ίεμει ομῖ επ ργαε[επεῖδις 

α[Γεοιῖδις Γµέµγος ρταενἰἀετίε; [απος εἴεπίπι ΟΠΊΕΣ αε- 

βτοῖος ε{Πεετε πεππο ροιε[. {14 επίπι [οτε ρταε[ἑαπεῖμς 

φµαπο Γμιμγα ῥΡγαεπο/εεγε. 



1ΡΟΓΝΩΣΤΙΙΚΟΝ 2ΠΟΠΜΝΗΙΜΑ 4, 5 

Ε. Οµαχῖ, ΤΠ. [284. 585.] Εὰ. Βα[. Ῥ. (118.) 
Γὴν δευτέραν χρείαν ἐνταῦθα διεξέρχεται τῆς προ- 

7νώσεως. ἐκ γὰρ τοῦ γινώσκειν ἀκριβῶς τὴν διάθεσιν τοῦ 
κάμνοντος ἔνία μὲν κωλύσει τῶν εἰωθύτων αὐτῇ παθηµά- 
των ἀκολουῦθεῖν, ἐνίων δὲ κωλύσει τὸ μέγεθος. ἅπασι δὲ 

κοινῆ καλώς ἀντιτάξεταυ προπαρασκευαξόµενος, ὡς ἀγαθὸς 

κυβερνήτης, μέλλοντος ἔσεσθαυ χειμώνος. 

ὁ’. 

[οο»] ᾿Επειδὶ δὲ οἳ ἄνθρωπου ἀποθνήσκουσεν οἱ μὸν 
πρὶν ἢ καλέσαι τὸν ἰητερὸν, ὑπὸ ἐσχύος τῆς νούσου κατὲ- 
χόμενοι, οἳ δὲ καὶ ἐσκαλεσάμενοι παραχρῆμα ἐτελεύτησαν, 
οἱ μὲν ἡμέρην µην δήσαντες, οἳ δὲ ὀλίγῳ πλέονα χρό- 
νον, πρὶν ἢ τὸν ἰπτρὸν τῇ τέχνη πρὸς ἕκαστον νούσημα 

ἀνταγωνίσασθαι  γνόντα οὖν χρὴ τῶν παθέων τῶν τοιου- 
τέων τὰς φὐσιας, ὁκόσον ὑπὲρ τὴν δύναμίν εἶσο τῶν 

σωμάτων ἅμα δὲ καὶ εἴ τε θεῖον ἔνεστιν ἓν τῇσι νού- 
σοισι καὶ τουτέου τὴν πρύνοιαν ἐκμανθάνειν. χρὴ δὲ 
τὼρ διαφορας τῶν νουσηµάτων ἀεὶ τῶν ἐπιδημοίντων τα- 

Ὁ[απι ρταεοορπϊΠοπῖς Γεοαπάμπι Ἰοο Ἴοοο εκρ]ίοα!: 

παπι εχρ]οταίο ἀῑίροπίες αεστοίαη({ῖθ α[εοία, 4ος απἰάειπα 

αΠεοίας 11 [µοοθάετε [ο]ίο γείαδΡΙε, αἱἴοταπα νετο πιαρηῖ- 

{αάϊπεσι Ἱπαπα]παοί, Ῥτενίτει οπιηῖρας Βτεπιε αἆγει[αβί- 

[στ τωπ][ο Ίαπι απἲο Ἱπῃγποίπβθ, Ῥετιπάθ αο Όοπμθ ρα)ετ- 

παΐος ἀπιπηπεπίο ἱεπρε[ίαϊε. 

ΙΥ. 
Όμιμπι νετο Ποππίπες ἱπίεγεαπὲν αἰί φμίάεπα νὶ πιοτδὶ ργὶμς 

οµαπα ππεάϊομτη ατοε[]απε ἀειεπεί, αἲϊ φετο εεἶαπα υο- 

εαιο ππεάἰεο τερεπίε, Πὶ ἴπίτα ρτίπιμπι ἀῑεπι, Ηἱί ρο[ὲ 

Ῥίωες αἰίφμοι ες πποτίωπεµτ, γργίμς Φιματι ππεᾶίομς αᾱ- 

φετ[μς [ηρμίος πιοτθος ατὶε τγε[ι[ίαε, ἆἄεδει ιείφιε ππε- 

ἀῑοι ππογῦοτµπα ε]ισπποᾶί παέµτας οοβπο/οετε, φ ματια 

εογροτίς υἱγες εχ/{µρεγεπὲ, [πεμ]φιιε εε [ φμὶά η πιογδὶς 

ἀῑνίπιωπα ἴπᾖε, Ἰμ]ις ργουϊἀεπείωπι εἀϊ[οετε. Ίεδεε αμ- 

(επι ἅῑ[}εγεπείας πιογόογµπι α[μάμε ἰπ υμίβις στσ[]απείω 
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χέως ἐνθυμέεσθαι καὶ μὴ λανθάνειν τῆς ὥρης τὴν κα- 
πάστασιν. οὕτω γὰρ ἂν Φαυμάξοιτό τὲ ὁικαίως καὶ ἔη- 
τρὸς ἀγαδθὺς ἂν εἴη. καὶ γὰρ οὓς οἷύν τε περιίνεσθαι, 
τούτους ἔει μᾶλλον δύναιτ ἂν ὀρθῶς διαφυλάσσειν ἐκ 
πλείονος χρόνου προβονλευόµενος πρὸς ἕκαστα καὶ τοὺς 

αποθανουµένους τὰ καὶ σωθησοµένους προγινώσκων τὲ 

καὶ προαγορεύων, ἀνοίτιος ἂν εἴη. 

Ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ τὸ προειρηιένα δύο κεφάλαιᾶ τῆς 
κατὰ τὴν πρόγνωσιν χρείας ἔτι κατασχευάδει. τὸ δὲ τρί- 

τον αὐτοῖς προσέφηκεν, ἀναίτιον εἶναι λέγων τὸν ατρὸν, 

ἐὰν τοὺς σωθησοµένους τε καὶ τεθνηξομένους προλέγη”" νέα- 

νίσκον γοῦν τις ἰατρὸς ἔναγχος ἀρξάμενον νοτίζεσθαυ συγ- 

κοπτικὠφ ἀγνοήσας εἰς βαλανεῖων εἰσήγαγεν, εἴδ ἱδρώτων 

πολλών γενομένων ἐγεγήδη μὲν ὡς ἐστοχασμένος ἀκριβῶς 

τοῦ καιροῦ. µμικρὸν δὲ ἕστερον αποθανόντος πρὸς τῶν 
οἰκείων ὡς αυτὸς ἀποκτείνας ἐνεκαλεττο. ἄχρυ μὲν οὖν 

εἴιρ απἰππαάυεγίετε πες Ιεπιρογὶς [αμ ἱβποτατε. δίς 

επῖπι ει ΟΤΗΠΕΣ ππετιο αἀππίγαδιπεμγ εἰ ππεάϊίοις οριῖ- 

σης οεπ[εδίεμγ. ΊΝναπιφιιε εἰ εος φιμῖ /Γεγρατὶ Ῥο[}ωπε 

ππμέιο εἰίαπα ππεἰίμς [εγνατε Ροθετίε, ἰ01βε απίε βαρι- 

ἴογμπι οµγαίοπεπι ργαεηεάϊξαίις εἰ ουδ ομῖ ἔμιι οδίεμγὶ 

ἸηΟΤΕεΤΊς ἔμπα ευα[μτὶ [ὲ [ νταερίἀετίε, ργαεάἰσεγίίφμε, 

οπιπὶ ῥτοΥΓως ομίρα φασαδίε. 

Πας ογαΐϊοηπε ἆμοδ, 9105 απἱο εσρ]οανΙππα5 Ῥγαεοορ- 

πήοπῖς πἷος, ἀεππο εοπΗγπια!: αἴηπε Γετίααι Ἱπίαρετ αᾱ- 

1εοῖί, πιεᾶῖσο πεπιῖπεπι ν]ο ἀαίαγααι, { εο5 φαἱ ππογίεπι 

ενα[ατὶ Γαπῖ εἰ οτι Ργαεάϊκετη. ΊΆυρες επῖπι εκ ππε- 

ἀῑοῖν ααἰάαιι αο]ε[οεπίεπι οαῖ απ ΠΠΒἀΟΓΕ, «ωα81ες Ίη 

απ]ταϊ, ἀε[αα1ῖς Παπῖ, Ἰοίο οΟΓΡοΓε Ῥγοάῖτε οοερεγαπί, 

ἵπηατας 1π Ῥαϊπευπι Ππίγοπιδι, Ὠεϊπάε απππι Γιάος «οο- 

Ρ]ο[μς Ρχονεπ][Πει, 1ρίε ΠΡὶ νεµεπιεπίεν ρταϊπ]αίας ο, 

απα[ Ἰαναυάϊ ορροτίππαπι ἵεπρις ορίϊπιε οοπ]ροία[ζεί. 

γενγαπι Ἰανοῖς Τρία ΠΟΠ Ππ]ίο Ρρο[ι οΡΏῖ, ᾿ ε]ώδᾳαε αΗἱ- 
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τοῦδε τὴν διήγησιν ἐποιησάμην τοῦ προοιµίου, πλὴν τοῦ 

καιὰ τὸ θεῖον σηµαινοµένου, διὰ βραχυτάτων, ὅπερ «εἴδος 

ἐξηγήσεως λόγων ἁρμόττευ τοῖς πεπαιδευµένοις μὲν τὰ πρῶ- 

τα, σπεύδουσι δὲ ἐπὶ τὸ χρήσιμον τοῦ βιβλίου. τοῖς δὲ γὲ 

του λέξεως "Ἠλληνικῆς ἀήθεσιν ἢ καὶ τοῖς τῆς ἓν λόγοις 

ἀκολουθίας ὠμαθέαιν ἢ τῶν μὲν Ἰθησιμωτάτων μὲν ἀμὲ- 

λοῦσι, διατρίθαυσι δὲ καὶ νῦν ἑκόντες ἐν τοῖρ σοφισεικωτὲ- 

ροις τῶν λόγων, ἕτερος ἐδιαίτερος ἐξηγήσεως ἐστι τρόπος, 

ὁ διὰ µακροτέρων περαινόµενος, ὃν ὑπερβαίνειν ὅλον ἔξεστν 

τοῖς ἐπὶ τὸ γοήσιμον σπεύδουσεν ἐπιλείψασο τὸ μεταξὺ τοῦ 

βιβλίου, µέχρι περ ἂν ἐπ᾽ ἐκείνην ἀφίκωνται τὴν ῥῆσιν, ἧς 

ἡᾗ ἀρχὴ σκέπτεσθαι δὲ ὧδε χρὴ ἐν τοῖσι ὀξέσι γουσήμασε. 

τὸν ἐητρὸν δυκέει ἄριστον εἶναι πρόνοιαν ἐπιτηδεύειν, οὐ 

κατὼ ιὸ κοινὸὺν ἔθος τῶν “Ἑλλήνων ὁ “Γπποκράεης δοκὲι 

κεχρῆσθαι τῷ τῆς προνοίας ὀνόματι. τὴν γάρ του Φθοντ 

τίδα καὶ τὴν ἐπιμέλειαν οὕτως ὀνομάξουσιν, ὥσπερ ἀμέλεν 
ο νο ᾷ , 3 ’ 

καὶ ὁ δυριπίδες ἑδήλωσεν Σίπων ' 

πε «εδίοιια οἷς οαεάεα Ρο[ίεα ασοι[αταπῖ, Ππείειιας ΡΓαε- 

{αἱ1οΏοΙα εκοερία {απίυαι ἁῑνιπϊ Πρηϊβοαίίοπε Ῥγονί[βπιθ 

ἠπίετργείαϊἳ Γμπος:. ᾳποά αμίάεια ἰπίεγργείαπάί Ρεηι1θ 19 

οομινειῖῖ, φὐῖ ρυῖπια Ίασι οθἱ1επῖ νο]μηίαιε [αἰἶπι ες 1 ργο 

{γπούυνη οαΡετο, Αι απ Ἱπρααε Όταεσαε {ρηατὶ Γαπέ νεἰ 

ογα [οι] οοπ{εφπεπίῖαπι ποι Ππίε]Ισαπὲ νε] ορίπια ο]- 

ᾷεπι πορ]ίφιπε, ἵπ [ορμῖβϊοῖς αιιίεπα εἰἶαπ πμπο Αν]άο 

νετ[απίασ, αι πιαρῖ εοπγνεπῖῖ ἀπιετργείαϊοηῖ πιοάι5, 

αιά ]οηρίοτίραφ νετὺῖς αὐ[οἰνίίασ, 416 {απιεη Τοίααι 1118 

Ιοεῖ «αι οοπιρεπάίο αΕίαίεπι αιιαεγαπί ρταεεγπιίετε, 

{ 4παε 1π Ἠυ]αδ Πρε]{ πιεάίο [οηρία [απί Ρρταείεγεααῖ 

πια αἆ αεο νετρα. «Φιπὲ αμίέπὶ Ίαες ἵν αομεῖς τποτδίς 

εοπ[ἀεγαιάα. Ἰεάίεο ργονἰάεπιίαε [ἐιάϊμπε, μὲ παϊλϊ φιμῖ;- 

ἀεπι φίάειµτ, ορείπιωπι εἰ. ἈΝοπ νἰἀείαν Πϊρροογαῖεθ οοπι-- 

πημῖ ΟγαεςογΙπΙ ΠΠΟΥΕΘ {ας εῆε Ῥγονϊἰἀεπί]αξ νοσαρμ]ο. 

Ηοο εωῖπῃ ποπιῖπε ουταπι αἱ [ο]]ἰοιαάίπεπα Πρπ]βοαιῖ, απιο- 

πηιοάο εἴἶαπι νΙάείατ ου νετία Ειβρίάες α[ατρα[ε : 
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ᾖἢ δὲ καὶ Θνήσκουσ ὅμως 

πολλὴν πρόνοιαν εἶχεν εὐσχήμως πεσεῖν, 

καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ προνοεῖσθαι ῥῆμα κατὰ πάᾶσας τὰς ἐγ- 
κλίσεις ἄπειρον τῷ πλήθει παρὰ τοῖς "Ἠλλησίν ἐστιν ἐπὶ 
τοῦ φροντίξειν τινὸς 1 προπαρασκευάδειν αεὶ τὸ συμφέρον 
λεγόμενον' ἀλλὰ καὶ τὸ προνοίᾳ τὸν κόσμον διοικεῖσθαι, τοῦτο 
δὴ τὸ πολυθρύλητον πρόβλημα, ταὐτὸν ἐνδείκνυται σηµαι- 
νόμενον. ὁ δὲ γε ΄Ίππο- [ὅ96] κράτης οὐχ οὕτως, ἀλλά 

γὲ ἀντὶὲ τῆς προγνώσεως εἶπε τὴν πρόνοιανι ἐμοὶ δοκεῖν 
οὐχ ἁπλῶς, ἀλλ ἀπό τινος κοινοῦ σηµαινομένου κατ ἆμ- 
φοτέρας τὰς προσηγορίαε. ἀπὸ γάρ τοι τοῦ νοῆσαι τὰ 
πράγµατα πρὶν ἔσεσθαι τό τε προνοῆσαι ῥῆμα παρ ὉΟμή- 
θῷ καὶ τὸ τῆς προνοίας ὄνομα γέγονε παρὰ τούτῳ, ἅπ αὐ- 
τοῦ δὲ τούτου καὶ τὸ προγνώναι καὶ ἡ (119) πρὀγνωσις. 
ὕσα μὲν οὖν αἰσθητά εἰσι φύσει, τῷ λογισμῷ δ᾽ αὐτὸ ϐη- 
θεύοµεν πρὸ τοῦ Φεάσασθαι, προνοεῖν ταῦτα δεόντως ἂν 

«4 Τί Ίαπι Πποτίεης Ταππεπ 

δοἰ[ίείία πιμ]έμπι ε[ εοπζεεεπίεΓ μὲ εαᾶαῖ, 

Οµῖπ εἰῖαπι Ῥτονίάετε τετΌαπα Γεοιπᾶιπι ΟΠΙΠΕΡ πποᾷος 

Ἱπβη]ίας Ἰαρεί αρπά Όγαεοο» {ἰσι]βοδίίοπεδ ἰρηϊ[ισαϊ 

επῖπι εἴ ογαπα Ἠαβεγτε εἰ οαιιοά πε ΠΙ απίε ΡΙαερΒΓαΓ6. 

Βεὰ εἰ νιυ]ραίαπι 1]αά ρτοβ]επια, πιππάπαι προνοίᾳ, ῥτο- 

υἱάεπιία, δαΏετπατ, εαπάσπι Πιρπϊ[οαἰίοπεπι Ἰαδείι. Ὑεγαπα 

Ἡϊρροοναίες ποπ Ίοο πιοάοφ [εὰ τὴν πρὀνοιαν Ῥτο Ρἵαε- 

οορπ1ἰῖοπε υ{αγραν1ϊ, πεο 14 αμϊάεαι πἰῖ πωῖμῖ νιἀείας βπι- 

ΡΙοίίετ, {εᾷ εκ Πσηϊῇοαίο αποάαπαι, αποά οοπιπιαη]{ες 

υἰτίαιαο αρρε]]αἰοπῖ Ιπείι Θἰᾳπϊάεπι νετραπι προνοεῖσθαυ 

αἴιε 1ἴεπι τῆς προνοίας, Ἰοο ε[ι ρτονϊιάεπῖαε, ποππεα αἳ 

Ἡοιπετο Ιπγεπία {απΐ, απὸ τοῦ νοῆσαι τὰ πράγματα πρὶν 
ἔσεσθαι, ΊἸοο εβ αποᾷ τε απἱε οϱαπι Παπί νἰάεαπιας. 

Ἐαπάεπι νετο οπἱρίπεπι Ἱαβεπί τὸ προγνῶναι καὶ ἡᾗ πρό- 
γνωσις, Ἠοο ε[ΠΙ Ριαεοορποίοετε εἰ ριαεοορη]{]ο. Όιααεοι-- 

απε 1ΡΙΙΗΥ παἰιγδ αα]άσπι Γρ [εη[υπα οδάιΠΕ, Ῥεϊας απίεπι 

απ ἐρία οε]15 ἐηίπεαασ, χαϊοπόο ΠπιΙπίπιας, αρθο 1η0- 
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εἴποιμεν, ἐνδεικνύμενοι διὰ τοῦ ῥήματος τὸ πορᾶν έσεσθαι 
νοξεῖν. διὰ τοῦτο καὶ τῶν πραγμάτων τὼ μὲν ἐξαίφνης 
ὠκούσια καὶ ἀπρονόητα, τὰ δὲ ἐκ τοῦ βουλεύεσθαι μετὰ 
προνοἰας λέγουσι πεπρᾶχθαυ. τοιοῦτον γοῦν ἐστι καὶ τὸ 
παρὼ τῷ «Σύλωνι δικάξειν δὲ τὴν βουλὴν τὴν ἐν ᾿ 4ρείῳ 
πάγῳ φόνου καὶ τραύματος καὶ πυρκαϊᾶς ἐκ προνοίας καὶ 
φάρµακον ἐάν τις ἀποκτείνη δού. καὶ μέντοι καὶ παρὰ 
τοῖς ῥήτορσε τοῖς παλαιοῖς παμπόλλη χρῆσίς ἐστι τῶν 
τοιούτων ὀνομάτων τε καὶ ῥημάτων ἐν οἷς τὰ κατὰ πρό- 
νοιαν ἀντιδιαιροῦνταυ τοῖς ἄνευ τοῦ προβουλεύεσθαι γιγνο- 
µένοις, οἷον ἄκων εἴ τις ἐπήρωσεν 1) εἰ θυμωθεὶς ἐπάτα- 
ξεν, οὐ γὼρ ἔκ προνοίἰας γεγονέναι ταῦτά φασιν. εἰ δὲ προ- 
βυυλευσάμενος ἐκ πολλοῦ καὶ προδιασκεψάµενος ὅπως πρα- 
χθείη τοὔργον ἐποίησεν, ἔκ προνοίας ἤδη τοῦτο πεπράχθαι 

λέγουσι. κοινὸν οὖν τοῦτο ἤδη σηµαίνεται παρὰ τοῖς Έλ- 
λησιν ἐκ τοῦ τῆς προνοίας ὀνόματος ἀγαθῶν τε καὶ κἂ- 

χ{ο προνοεῖν, Ίοο ε[ι ρταενίάετο, ἀἰοίπιαθ, νετῦο 1ρίο 1π- 
ἀἰοαπίες τὸ πρὶν ἔσεσθαυ νοεῖν, 1ὰ ε[ι ᾳποᾶ ἑα απίο (παπι 

ἄπι νιάεβπιαδ. Οποοΐγσα εἰ τες εα5, 9παε ἀετερεπίε Παπί, 

ἀκούσια καὶ ἀπρονύητα, 1ά ε[ὶ Ιπνίῖο εἰ Ἱπιρτονί[ο, Ύαπαο 
βπίεπα οοπ/[α]ίο ἐκ προνοίας {ποῖα ε[[ο ἀῑοππί. 1π εδἀεπι 

Ῥοχτο ΠραϊΠοαίῖοπε Γαπιρίαπα ε[ι αιοά α Ῥο]οπε ἀῑοίιατ, 

᾿ᾖαάΐσοες απίεπα Ατεοραρίίβο οορΏο[οαπὶ ἆε οχεἀἆε, Υυ]πεγεν 

Ἰποεπάϊο ἐκ προνοίας, Ἰοο ε[ ργονιἀεπίῖα οοη/[α]οαθ Ρεί- 
Ρείταίἶ5, ἆεηπε εο, απἱ εκΗΙΙίο πιεἀιοβπιεηίο Ἰοπιϊοὶ ἆἴαπι 

{εοετῇή. δε απἰᾳπος εἰἴῖααι τ]είογας γυἰάεας ποπιϊπίριις 

ψετρίδηπε 1ΠΠαβπιοάϊ {γειπεπ [πιο πο, αριᾶ απο ᾳπαθ 

ἐκ προνοίας 18οεία [απε, 16 ᾳπαε πι]]ο απίε ἀπΙίο οοπ[]ῖο 

ΡΤΟΥΡΠΕΙΘ οΡΡοΒΠΙΗΣ. γε]α { αι ποἰεπς αίᾳαεπι 

πππ]ανετῖτ απὶ {παίτις ΡετοαΠεηῖ. Ἠαεο επῖπι ποῃπ ἐκ 

προνοίας, Ίου ε[ ργτον]ἀεπί]α οοη[α]ίοφαε {αοία εἶ[τε ᾱἷ- 

οιιπί,  δί απίεπι αἰααῖς πιπ]ίο απίο πιεάἰίαίας ΤΑΙΙΟΠΕΠΑ 

Γεοιπα ἀπ]στίξε, απα {αοἶπαθ αιἀετεῖ, αἁπιϊ[εγίίηιε ἔκ προ- 

νοίας, Ίαπι {αοίατα 14 {αΠε Ἰοᾳαμπίατ. ΕΠ. Ιβίίαχ τῆς πτρο- 

νοἰας ΠΟΙΠΕΠ αριὰ ΟΓάεοΟβ οοπµηΙΠθ τερας Ῥεπο 1ηθ]εμε 
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κὠὼν ἔργων, οὐχ ὡς ἔνιοι νοµίζουσιν, ἐπὶ τῶν ἀγαθών μό- 

νων εἴωθε λέγεσθαι. καὶ γὰρ καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ πρόθλημα, 
πύτερον τύχη τινὶ τὰ κατὰ τὸν κόσμον διοικεῖται ἢἢ προνοίᾳν 

κατὼ τὸ κοινὸν εἴρηιαι σημαενόµενον, ὡς ὃῆλον ἐκ τῆς πρὸς 

τὴν τύγην ἀντεθέσεως. ἔνιοι ὃ᾽ οὐ τύχην, αλλὰὼ τὸ αὐτό- 

κατον ἀντιδιαιροῦνται τῇ προνοίᾳ, παυτὸν σηµαίνοντες ἕκα- 

τέρᾳ τῇ προσηγορίᾳ. καὶ μέντοι καὶ λέγεται πολλάκις ὑπὸ 
τῶν φιλοσόφων ὃ κόσμος διοικεῖσθαι τῇ τοῦ βελτίστου 

προνοία, πεφοστιθέντων αὐτῶν τῇ τοῦ βελτίστου, διότι τὸ 
τῆς προνοίας ὄνομα κοινὸν ἐπίστανται, γχείρονός τὲ καὶ 

βελτίονος. εἶπερ οὖν { πρόνοια κατὰ τοῦτο τὸ κοινὸν εἴ- 
ϱηταει, δῆλον ὡς ἀπὸ τοῦ πρὶν ἔσεσθωι νοεῖν ὠνόμασταν. 
τὴν αὐτὴν δὲ καὶ τὸ τῆς προγγώσεως ὄνομα γένεσιν ἔσχη- 
κεν. ὅσα γὰρ αἰσθητὸ κατὼ τὴν ἑαυεῶν ὑπάρχοντα φύσιν 

ἐκ τινων σημείων ἂν εὐρίσκωμὲν, εἰκότως ταῦτα προνοεῖν 

φομεν, ὡς εἰ καὶ πρὸ τοῦ θΘεάσασθαυ ναεῖν ἔφαμεν. καὶ 

µου δοκεῖ αἱ αντιθέτως λεγοµειη τῇ τύχη, πρόνοια μὴ εἰρῆ- 

ΕεβῖΦ πεο, πῖ αἰῑααῖ ρμίαπῖ, 1π Ῥοπῖς {απίαπα [οἱεί α[ατ- 

Ρατ, Ίλαπι Ίου 1ρίαπι ργοῦ]επια 4πο απαεγίίας υιαπάαςηθ 

{οτίαπα ραυεγπείας, απ ἐκ προνοίας, Ίου εἴ ρτονιάεπίῖα 

Γθοιιιάιιπα οΟΠΙΙαΠΘΙῃ ΠρηϊΠοαίΙοπεαι ἀῑοίαπα ει, 14 ααοά 

εκ {οτίαπας ορροβίίοηΏε ραῖεί. Όμαπιάαπι Γης απῖ Πο 

Γοτίππαπας [εὰ ομ[απι τῇ προνοίᾳ αἀνει[απι Παἰπαμί, 1άεπι 

Ρ]απε πίτοφαε ποπήπο Πση]βραπίες. Ῥγαείεγεα [περο ἀῑοὶ- 

τας α ΡμΙ]ο[ορλῖς πμηάια τῇ τοῦ ῥελτίστου προνοία ρα- 

Ῥεγπατ, Αάάιπί αὐίεπι τοῦ ῥελτίστου, 1ὰ ει ορἰϊπῃ, Ρτο- 

Ρίεγεα ᾳποά Ργονιεηίῖαε ΠΟπΙεΠ Ὠοπἳ πια]ίᾳαο οΟΠΙπΙάΠΘ 

ε[ἴε ΠπιεἰΙ{ραπί, Ἱίαφαε { τῆς προνοίας Ἴόοπιεπ Ίος πιοᾷο 

οοιπΠΙΠθ {8 Ρεγ[ρίοπαπα ε[ὶ ἀπὸ τοῦ πρὶν ἔσεσθαι νοεῖν 
{πά[ίαπι 11 ποπιοι {αἱῇο, ΕΠΙ νετο τῆς προγνώσεως, Ίου 

ε[ὶ ργαεεοσιΙΠοπί5, ογἶδο θοαἀεπι. ΊΝαπι 4παθ ουσ [επββας 

αΡρΓεµεπάσνε ρο[ππιας, Πρηϊ ἵαπιεπ ααἰρακάαπι Ιπνε[ήσα- 

πιμ5, πηεΙΙίο {α]ία προνοεῖν, Ίου ει Ῥρταενίάετε ἀῑσίπιας, 

Ρετ]πάε «ο {1 ἀἴοεγεπιιςδ εα Ποβ ν]άετο αΠΙπιο(αε οοπείρετε 
ῥγίαθ «παπι οου]1ς Γαρ]οἱαπίηγ οἱ [ρεοίιεπίμχ. ΜΙΠΙ νεγο 

νιάείι εαπι πρόνοἑαν, Ύωαε {ογίμπαε εκ αἀνετ[ο ορροπὶ- 
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Κά. Ὁματι, ΤΗΠ. [26θ6. 587. ] Κά. Βα[, Υ. (419.) 
σθαι κατὰ τὸ κοινὸν σημαινόμενον. ᾖ{ἡ γὰρ οὕτως λεγομένη 

πρόνοια τών ἀγαθῶν λέγεται µόνων. ᾖτἡ γὰρ τοῦ παντὸς 
πρόνοια οὐκ ἔστι κακῶν ἔργων καὶ διὼ τοῦτο τῶν καιὰ 
τοὺς τρεῖς χρόνους ἡᾗ πρὀγνωσίς ἐστιν, οὐ µόνον τῶν κατὰ 
τὸν μέλλοντα, μµάετις ὃ᾽ οὐδὲν ἡιτόν ἐστι Θαυμαστος, ὃς 

ος ὄντα τὼ γεγονότα λέγοι, μὴ Θεασάμενος, τοῦ τὰ μέλ- 

λοίτα γενήσεσθαι λέγοντος, οὕτω δὲ καὶ ὁ τὰ νῦν πραττό- 
µενα πρὶν Φεάσασθαι λέγων οὐδὲν ἧττον ἐκείνων ἀγαθός 

ἐστι µάντις. τοῦτο οὖν καὶ αὐτὸς ὁ {πποκράτης ἐνεδείξατο 

λέγων. προγινώσκων γὰρ καὶ προλέγων, παρα τοῖσι γοσέουσι 

τά τε παρεύνια καὶ τὰ προγεγονύτα καὶ τὰ μέλλοντα ἔσε- 
σθαι. τῆς αὐτῆς }οῦν τέχνης ἐστὶ καὶ τὰ προγεγονύτα 

μὴ Θεασάμενον εἰπεῖν ὡς ἐγένετο καὶ τὰ παρόντα καὶ τὰ 
µελλοντα ἔσεσθαι. τῇ χρείᾳ ὃ᾽ ἀλλήλων πάµπολυ διαφέρευ. 

τῶν μὲν γὰρ ἐἔσεσθαι μελλόντων ἡᾗ πρόγνωσις χρησιμωτάτη. 

τῶν ὁ᾽ ἤδη γεγονότων ἄχρηστος μὲν εἰς τὰ ἄλλα" μόνῳ δὲ 
τῷ [ 587 ] δεῖξαι βουλομένῳ τὴν ἑαυτοῦ τέχνην ἰατρῷ χρή- 

σίµη τετύχηκεν οὖσα. ταῦτα μὲν οὖν εἰ καὶ μὴ τῆς ἰα- 

ἴπτ, ποπ ἨἩαλδεγο «οπΙππάπεπα 1]]ασι ΠσπΠοαίϊοηπε, ᾿ΤΓαἰίς 

εΠΙΠ1 πρόνοια Ῥοπογπι {απίιπη ει, απαπάο υπῖνοετβ πρό- 
φοια ππα]απι οριις ε[[ο ποπ Ῥοϊἱε[. ΕΙ βατ τογηπι {ε- 

σµπάυπα ́  ἱτία {επιροτᾶ, ποα ἰαπίαπι {ματ ΡτβεοοβηΙ1ο, 

Ίεο γεγο ππίπας Ἰαμά16 ππετείαχς ναίεδ, αἱ Ργαεἰεγ]ία οιιαθ 

ποη νἰάετῖῖ Ῥετίπάε 4ο [ἱ πιπο ε[Πεηπί γεοεηΓεί, 4μαπῃ φαἱ 

{αίυτα ρταεϊοῖί. -Θεᾶ εἰ φπὶ θα ἀῑοῖῖ, φπὰο πο βΠΗΙ, 

Ῥτίας ο παπι νιάεχῖτ, παἰ]α ἵηπ τε 1] 1Π{6ΓΊοΓ ναίε εἴι, 

1ά ᾳποσά 1ρ[ε Πἱρροοχαίες 8 νετρῖς πάϊοαντε: παπι οι 

Ῥταεεοξπο[εἴι εἰ αεβτὶς ρταεᾶἰεε, «µας ῥταε[επεία [μὲ 

σμαέ Ρταεεε[]εγε σμασεςμέε Γαίμγα /μη8, Πασιε ε]αςάεπα 

ατιῖς ε[ὶ ρταείεσίτα, 4αάε πππιαπι ν]άετῖφ ἀἱσστε, απεπιας-- 

αποάππι {αοΐα Ππί εἰ ρταε[επίῖα {αἴπγαφιθ ΕΧΡοΠετο. ΌὈί[α 

1αππεη ρεγπιπ]απη 1πίετ {. ἀἰΠετασί, ΕΠ επῖπι {αἱαγογπα 

Ῥγαεσορη]]ο ή] Ππνα, ΡιαεϊεγΙῖοτιπα απίεπι οὔπι αἆ αἰίαθ 

απάεπι χε ἀπ ]18 Π8. 11 πποᾷο, απ ατίεπα {παπι οἴἴεπ- 

{ατα ουρῖέ, υἰ]]5 ε[ζε ροίεΠ. «Οαείεγαπι ϱμαε Ἰαοίεπιας α 

απο ἀῑοία Γαπί οἱ ππμῖππε εἆ ατίεηι πηθάίσᾶπι Ρεγ που, 



19 Σ44ΗνΝΟο. ΕΙΣ πο ΙΠΠΟΝΡΑΤΟΣΥΣ 

Εὰ, Οἶατι, ΥΠΙ. [257.Ί Εά. Βα[. Ὑ. (449.) 
τρικῆς τέχνης ἐστὶν ἴδια, τῆς γοῦν ἐξηγήσεώς ἐστιν οἐκεῖα, 

τὰ σημαινόμενα τῶν ἐν τοῖς συγγράµµασιν ὀνομάτων ἑξα- 
πλούσης. ἐκ περιττοῦ ὃ᾽ ὡς πρὸς τὴν ἐξήγησιν καὶ πρὸς 

ἄλλο τι χρήσιμά ἐστιν, ὅσα λέγουσιν ἔνιοι τῶν ἐξηγητῶν, 

εἰς τὸ τοῦ συγγραφέως ἦθος, ὥσπερ κἀνταῦθα τὸ μέτριον 
ἐπαινοῦντες ἐν τῷ φάναι, δοκέει µου ἄριστον εἶναι, ὄυνα- 

τὸν γὰρ αὐτῷ φασιν εἰρηκέναι τὸν ητρὸν ἄριστόν ἐστι πρό- 
γοιαν ἐπιτηδεύειν ὁ δὲ κἀνταῦθα τὸ δοκέει µου προσέ- 
Όηκε, καίτοι μέλλων ἀποδείξεις γράφειν τῆς ἀποφάσεως. 
ἅ ὃ᾽ οἳ περὶ τὸν Πρόφιλον εἰρήκασι διορίδυντες τὴν πρό- 
γνωσιν τῆς προῤῥήσεως, οὐ μµύνον ἄχρηστά ἐστιν ἢ ἀνοί- 

κεια τὰ σηµαινόµενα, ἀλλὰ καὶ σοφιστικὰ καὶ ψὲευδῆ. καίτοι 

δοκοῦσί γὲ διαφορὰς πραγμάτων διδάσκειν, οὐ σημαινύμενα 

νομοθετεῖν, ἁμαρτάνοντες ἐν αὐτῷ τούτῳ πρώτον, ὕτυ 

ἀγνοοῦσι περὶ σημαινοµένων ποιούµενου τὸν λόγον, οὐ περὶ 
πραγμάτων φύσεως ἰατρικῇ χρησίμων᾽ ἡ γάρ του γνῶσις 
ἡ κατὰ τὸ τῆς προγνώσεως ὄνομα πἐριεχοµένη λέχεταυ μὲν 
ὡς τὰ πολλὰ κατὼ τὸ βέβαιον, ἐστι ὃ᾽ ὅτε μὴν, εἰ καὶ 

ποἩ [απῖ ἵαπιεα αὉ επατταίοπθ αἰῖεπα, Ύπ8ααο ποπιῖπαπι 

ΠρηϊΠοαίοπες εχροπῖ. Αί Ὑετο ία απαε ἀπετργείαπι 
Ῥ]ετίαμαε ἆἄε αποίοτῖς πποτῖρας Ῥτοδίάετε, πί α]απα 1η τθ 

μα Ππὶ, επανγαΙοπΙς πιοάσπι εχοεάαπί, τε]α α παπι 

Ίοο Ίοςο εἶας πιοάε[ίαπι οοπιπιεπάαπῖ, αιοᾷ ἀῑπκετῖί ΠΡί 

νὶάετί ορίπαπα ε[ε, Α]απί επίπι εππα {ο ἀΐοετο ροϊαϊ[ο, 
Μεάϊοο Ῥτονιάεπίϊαε [ιάϊαπι ορίϊπιαπι ο. Τρίο {απιεπ 

αἀάῑάτε ΠΡΙ νιάετῖ, αααπανῖ 1ὰ ἀρίαπα Ῥο[ιεα ἀεπιοπβταίαταθ 

εΠει. Ύεταπι 4παε Ἠετορ]ί]μφ ἆθ ἀῑ[οκ]πιῖπο Ργαθοοσι1[ῖο-- 

ηῖς εἰ ρταεά]οίιοπ]ς ἀῑ[Πεγαϊτ, ποα πιοάο πμ] α{αί18 

Ἠαδεπί εἰ Ἱπιργορεῖε ἀῑοία [μπε, [εά εἰίαπι [ορ]ίοα [απ 

αἴααε {α]α. Αἴαπὶ 1ρίε τεταπι ἀῑΠεγεπίίας {ο ἱταάετε, ΠΟΠ 

πονᾶς ΠσηϊΠοαίΙοπες οοπιππϊ[οι ατλιἰταίατ. Όσα 1π το 

Ίοο Ῥτίπααπι 1ο απἶάεπι Ῥεοσαί, αιοά 1ρποτεῖ {9 4ε πο- 

ποίπυτα Πρηὶβοαίοπα, ποΏ ἆθ παίατα ΤετΗτη 4πβθ αἆ ππε- 

ἀῑείπαπα οοπ{εταπί ἆ[ετετε. Θἰαιπίάεπι οοβη]ο ᾳπαε 1η 

ΡυαεεορπΙ]οπῖθ ποπαῖπο οοππείατ, μαἲ Ῥ]ατίσιαπι ἵπ τε 

οετῖα [ιαυ]]φααε Γοἱεί α[αχγρατί, αὖαε ἵαπει { φαιά εἴῖαπι 
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Εά. Οµατι. ΤΠ. [5ε7. 1] ξά. Ρας, γ. (11θ.} 
λείπευ τι πρὸς τὸ βεβαιότατον αὐτῇ, καὶ τόθ’ ὡσαύτως ὀνο- 

µάξεται. διόπερ ἐνίοτε καὶ μετὼ προσθήκης λέγουσιν οἱ 

διηγούµενοι τὰ κατ αὐτὴν, ἔστιν ὅτε μὲν ἀκριῤῆ γνώσιν, 
ἐνίοτε δὲ ἀσφαλῆ, καί ποτε βεβαίαν ἢ καὶ διηνεκῆ προσα- 

γορεύοντες, ἐξ αὐτῆς τῆς προσθήκηρ ἐνδεικνύμενοι τὸ μὴ 

σημαἰνέσθαι τὸ βέβαιον αεὶ πρὸς τοῦ τῆς γνώσεως ὀνόμα- 
τος. οὕτως οὖν καὶ ἡᾗ πρόγνωσίς ἐστο διττή’ βεβαία μὲν, 

ὕτι µετὼ τὸν χειμῶνα γἐνήσεται τὸ έαρ, εἶθ᾽ ἑξῆς θέρος, 

εἶτα φθινόπωρον, οὐ βεβαία δὲ ἐν οἷς ὃ " 4ρατος ἔγραψεν 
ἐπὶ τῆς σελήνης» 

3 ’ , ς , .. .. ο ν Τ Σὲ δέ κἐν οἳ κεράων τὸ μετήορον εὺ ἐπινεύοι, 
4εἲ δέχθαι βορέω, ὕτε ὃ᾽ ὕπεια εἰσι, νότοιο. 

5 ) .) 4 3 ή 2 / ΄ , Ε 

ας το πολυ μὲν γαρ οὕτως αποβαίνειν τετήρηταυ, ἡγίνεταἰ 
Π ” - 3 3 .. . 4 ς Ν. { 4ὁ /; 

γξ μὴν Σσῦ ὅτε καὶ οὐχ οὕτως. οἱ δὲ περὶ τὸν ᾿ρόφιλον 

ἡγοῦνται τὴν μὲν πρόὀγνωσιν τὸ βέβαιον ἔχειν, τὴν πρόρῥη- 
σιν δὲ οὐκέτι. πολλὰ γὰρ τῶν προθῥηθέντων οὐ γἰνεσθαέ 

π - ” - -” 

φασιν, ὥσπερ δυναµένου τινὸς προειπεῖν ἄνευ τοῦ προγνῶ-- 

α]ϊᾳπαπᾶο 11 ἀεείε, ᾳπο παῖπας οεγ(ϊ [πια ΠΕ, πο ἴαπι απ- 

ἀεπι ΠοπιεΠ απαϊηί. Τίαφαε απ εαπι εχροππηῖ, αΠηπαπάο 

ουπα αἁ]απείο νε] εχαοίαπι νε] οετγίαπι νεὶ Πγπιαπι νε] εἰῖαπι 

Ρετρείπαπα οοΡΠΙΠΟΠΕΙ4 εΡβρε]]απί; εκ αἀ]αποίο 1ρίο Ἱπα]-- 

οαηίε ποπ [επιρεγ οετίῖαπι ΤεΠΙ ΟοΡΗΩΙΙΙΟΠΙ6 πΠοπιῖπε ἆε- 

βρπατίι. ΕΙ Ισιίας εἰ ριαεοοβη]Πο Ρεπιῖπα οετία αιίἰάεπι, 

μὲ Ῥοβ. Ἠίεπιεπι Γαἴπταπα νει ἀεϊπάε αε[αίεπι, Ρρο[ίεα αιι- 

οἴπαιπαπα, ποη οετία αιίεαι Θοταπι, ΎἩαθ ἆε Ίππα [οπ1ρΠί 
Αταίΐυδ: 

δὲ ὄεπε ργοππίπεαπε [ωζζπιία εοΥπιµαν 

ἶπι Ἔοτεαε εχ/ρεείες, αιι[έτωπι τε[μρίπα οἰεδιιηε. 

Β]ο επῖπι αἱ Ρ]ατίπιαπι ενεπῖτε ορ[εγναίαπι ε[ὶ, Γεᾶ {απιθῃ 

8Η1εΓ Ποπηιπ(υαπι αοοϊά. Εκϊ[απιαϊ απίεπι Ηεγορ]ί]αθ 

ΡταεοορπΙΠοπεπι ουἶάεπι οετίᾶαπι εΠε, ῬταεθΙο[ίοπεια γετο 

ποη Ί{επ, Πἱοιί επῖπι ππα]ία ργαεᾶ]οῖν 4παε πο εγοπ]ιηΐ, 

Οπα[ῖ γετο ριαεάίοειε αἰηιῖθ εα Ρο[ΠΕ, «μαθ ποπ απο 
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Εᾱ. Όματι. ΤΠ. [5ε7.] Γὰ. Ὀα[, Ῥ. (119.) 
φαι 1 ἄλλο τι τὸ διὰ τῆς φωνῆς ἑρμηνευόμενον, ὅ τι μὴ 
τὸ κατὰ τὴν φυχὴν γινωσκόμενον. εἰ ὃ᾽ οὐ γινωσκύμένον 

ἐθέλοιεν ὀνομιάζειν αὐτὸ, πάντως γὲ δοξαζόµενον ἐροῦσιν, ὡς 

προηγήσασαθαι καιὰ τὴν ψυχὴν τοῦ προλέγοντος, εἰ καὶ μὴ 

πρόγνωσιν, ἀλλὰ προδόξασιν. οὐ μὴν ὀνομάζουσί γε προδό- 
ἕασιν οἱ Έλληνες, ὥσπερ ουδ’ οἳ περὶ τὸν "Ἠρόφιλον αὐ- 
τοὶ, καίτοι πλεῖσια βαρβαρίζωντες. ᾖἢ νομοθετήιωθαν οὖν 
λέγισθαί τι προδόξασιν ἕτερόν τι τῆς προγγὠσεως ἅμα τῷ 
καὶ τοὺς ανθρωπους πεῖσαι παραδἐέξασθαυ τὴν γομοθεσίαν 
αὐτῶν, 3} τοῦτο πρᾶξαι μὴ ὁυνάμενοι τὰ σημαινόμένα τῶν 

ὀνομάτων ὡς ἐἴθισται γοείτωσαν. είθισται δὲ καὶ τὴν ὡς 
τὸ πολὺ περὶ τῶν μελλόντων ἔσέσθαι ἐλπίδα καὶ τὴν άσφα- 
λῆ καλεῖσθαι πρόγνωσιν. ἀγαθῶν δὲ ἰατρῶν ἐστιν έργον 

οὐ τὰ τοιαῦτα ζητεῖν, αλλ ὅπως ὧν ὁ προλέγων τὰ συµβη- 
σύμενα τοῖς κἀάμνουσι πλειστάκις μὲν ἐπιτυγχάνειν ὀλιγάκις 
δὲ αποτυγχάνει. φωνὶὴ μὲν γὰρ µία ἐσεὶν ἡᾗ ὡς ἐπὶ τὸ 

πολὺ, παμπόλλη δὲ τοῖς πράγµασιν ὑπάρχει διαφορὼ κατα 

ἑοσηονετί! απὶ α]απὶὰ νοςς επαποίατα, απο αππιο ΡΓίΠ8 

ΏΟΠ ρετοεροπί,. Οποά Π πο]πὲ οορηϊίμπι αρρεί]ατε, υῖ- 

ᾳµε ὁοξαζόμενον, 1ὰ ε[ι εκΙ[πιαίαπα νοςαβιπέ, Πα {απιεΙ 

μέ ῥρτῖσιυ 1Π αΠΙΠπιο οχἰεν]ί Ργαεάϊοεμ[ῖδ, ἀἰᾳαε [ Ποπ 

Ριαεοορηι{άοπεπη, αἲ οεγίε προδόξασιν, Ίοο ε[ὶ {1 ἀῑσενα Ἱῖ-- 

οεαί, Ργαθεσ]ΠΙπιαΙοπεπα, 4ο ἵαπιεαπ ποπιῖης αἱ Οταεοί 

πυπυᾶπα υἱ νιἀεπίας, Πο πεο 1ρίε Πετορμῖ]ας, εἰϊαπι[ ρ]α-- 

τίππαπι Όανρανε Ἰοᾳμαίαγ, [ίαφπε γε] ποιπεΠ Πἰαά προδο-- 

ξάσεως Ἱπιροηαίν οαμοά αἰιᾳαῖά α ρταεοοσηΙομε ἀϊῑνετ[απι 

Πρπ]ῇποεί Ππια]ααε Ποπηῖῦας ρεγ[ααάεαί, υἲ ποναπι Ἠος 

ποπιεΏ τεοιρίἰαηϊ νε] [ΠΠ εῄίοετε 1ά ποπ Ρροῖεβ, [ΠσηϊΠοα[ίοπες 

ποπιῖπαπα Ιπ{ε]]ϊσαί εἴ Ιοησο Ίαπι α[ά τεεερίαδ αὐπητίαί, 

Ὀβιαίαπι νετο γεοερίαπιᾳπε ε[ὶ [ρεπι Ύ«αε ἆε {αμγῖς αἲ 

Ῥιατίσιασι Ἰαδείαχν εἳ εαπι αιιίάεπι οετίαπι γοσαχῖ Ρταεοος- 

ἨΙΠΟΠεΙΙ. Ὑθγᾶπι ποια ἀεοεί Ριπεβαπίοπα πιοάϊοινα 4ἱ[ᾳαἶ-- 

τεπά16 ε]ηδηιοάί τεῦας ἀῑβίπεσϊ, Γεὰά ναἴίοπειι ροίῖας ἀπίτε, 

ᾳὐα ῬΡγαεάῖοεπς αεστῖς {αΐυτα, [αερα νενα ἆῑσετε εἰ χατό 

θΏεχκαγα ΡοίΠ. Ἠαες ααἰάειι γοκ απα ε[, αι ἀῑοῖίατ 
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τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἧτιον. εἰ γοῦν τις ἐν εἴκοσε πμοῤῥήσεσεν 

ἅπαξ ἀποτύχη, τοῦ μὲν διηνεκοῦς ἀφήμαριεν, ἁἀμείνων δέ 
ἐστι τοῦ ὁὶς ἀποτυχόντος κακεῖχος τοῦ τρὶς, ὥσπερ γὲ πά- 
λεν ἐκεῖνος τοῦ τετράκις, καίτοι γὲ πάντες κοιγὸν ἐσχήκασο 

τὸ τυχεῖν ως τὸ πολύ, τὰς μὲν δὲ) τοιαύιτας διδασκαλίας 

ἐξ ὦν ἄν τις ὁρμώμενος ἑτέρου μᾶλλον ἐπιτυγλάνει προσίε- 

σθαι δεῖ, τὰς ὃ᾽ ἐν τοῖς σημαινομιέγοις περιεργίας αἀποτρέ- 
πεσθαἑ τε καὶ φεύγειν, ἂν Π]ρόδικος, ὁ τηλικοῦτος σοφιστὴς 

ἀσπαξόμενος, ἐπαχθεὶς τοῖς πἐπαιδεἑμέγοις ἐγίνετο καὶ 
"ἑσκωπτετο συνεχῶς ὑπὸ τοῦ παρα τῷ Πλάτωνι Σωκράτους, 

καΐιου γε τᾶλλα ἐπαινούμενος «ἴσως δὲ κακώς ἐποίησα 
τὴν αρχἠν μνημονεύσας τῶν πεερὲ τὸν ἐρόφιλον, ἄμεινον 

7αρ ἐστι ὑδηλοῦν ταληθῆ ὅτι τάχιστα τοῖς σπεύδουσιν ἐπὶ 

«ὼ τῆς τέχνης ἔργα καὶ μὲ νατάρρίθην αυτοὺς (190) 

διτιῶς, ἑνὶ μὲν θόνῳ διόάσκοντα τους ήρόνρ τῶν σοφι- 

σεῶν, ἑτέρῳ ὃ᾽ [ε6ς] ἐξελέγχονια. κάλλιον οὖν μοι δοκεῖ 

αἱ Ῥ]ατίπαπι, [εὰ 4ααε τες Ρ]ητίπιας Πηαρίς ΠΙΙΠΙΙδ/Πε ἀῑ[Πε- 

γεηίες εἰ πιπ]Ηρ]ῖοε οοπιρτε]ειάαί. δί οαῖς οηίπι. οκ 

νΙριπΙ ῬτασςΙοΙοπίραδ ππαπι Ἰποᾷο {α][απι ρτο[εγαί, νετιιπα 

αὐϊάεπι Ῥεχρείαο ποῦ ἀῑκιί, αἴἴαπιεπ 1 ργαε[ιαί, αιῖ ῖφ 

αὈοαιταν]ί αἶααα 1ε 11, ααἵ ἴετ, αἱ εἰ 19 τιιτ[ας 1]]ο ααί 

απαίες πηαἰο Ργαεάϊιχιῖ Ίοηςσα νετῖος εἴ, Ἱπίεγ [6 {απιοῃ 

ΟΠΊΠΕΦ οοπνεπῖαπὲ, {ο τοπι αἲ Ῥ]ιτίπιαπα οοοἰάι[[ε, αο- 

πιοᾷο ργαεάἰκεταηί, αι Ῥναεεερία ε]ισηιοάϊ εκ ααἱριιθ 

νετίις αἱίεγο ρταοάίοεγε απῖδ ροίε[ι, απιρ]εοιῖ εἰ ἱτασίατο 

οοπνεπῖ!ΐ, ἹπυΠ]ε ααίεπα [αρεγνασαπειίηηε 1]αά ἆς ποπιῖ- 

παπι ΠσηϊΠοαοπῖρας Ππάίυπι αγεγ[αντὶ εἰ {Ἡρετε, αιιοᾷ 

Ρτοβῖοις 1]]ε ἰαπίας [ορμίῇα  απῖα Ῥ]ας αε(πο απρ]εχαίας 

ε{, ἀοοίοταπα οπιπῖαπα οΐυπα Ἰπ [ε οοποΙίανΙΕ, αἴαε αραᾶ 

ΡΙαίοπεπι [οοπιπιβ!] α Φοοταίο [αερί[βπιο Ἰασοε[ίίας, νίγ 
αΠοφαΙ πια]ίαπι οε]ερτί εἰ Ιαμάαίμδ, Φεὰ εσο {οτίαΠε 

τεργε]εηῇοπε ἀίσηις πα, αὐῖ Παϊπι αἳ 1πΙο Ηεγορ]ῃ 

ππεηΙοηεπα {εοθεῖπι. ΘὈἰημΙάεπι Ἠῖ αἱ αἆ αγ] ορείαπι 

{εβΙπαπί, νετιαίεπι παπι οεΙεχγίπιο ΕΧΡΟΠΕΤΕ Ργαε[ίαξ πες 

ἴρ[ο8 ἀεοεί [ορμ[ίαγιαπα πηρα ΡαΣΙΠΙ ΕεΧΡΟΠΕΠάΟ, Ρρανίίπι 
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διὼ τῶνδε τῶν ὑπομνημάιων αὐτὰ τὰ χρήσιμα μόνα διελ- 
θεῖν, ἐξειάσαι δὲ αὖθις ἐπὶ σχολῆς πλείονος ἐν ἑτέρα 

πραγµατείᾳ καὶ διασκέψασθαι περὶ τῶν ὑπὸ Ἠροφίλου πρὺθ 
τὸ προγνωστικὸν Ιπποκράτους ἀντειρημένων. ὁκόσα τὸ 
παραλείπουσιν οἱ ἀσθενέοντες ἐκδιηγεύμενος πισιεύοιτ᾽ ἂν 
μᾶλλον }ινώσκειν τὰ τῶν νοσεόντων πρήγµατα. ἔδει τοὺς 
ἐξηγεῖσθαί τι τῶν τοιούιων ἐπιχειροῦντας ἔργῳ πρότερον 
ἐπιδειξαμένους αὐτοὺς τολμᾷν οὕτω γράφειν. ἔτοιμον γὰρ 
ὃ βούλεταέ τις γράψαι, δύσκολον δὲ δεῖξαι τοιαύτην Θεω- 
ρίαν, ἐξ ἧς ἐπιτεύξεται, πολλα παρὼ τοῖς κάµνουσι λέγω», 
οὐ τῶν µελλόντων ἐσεσθαυ µόνον, ἀλλὼ καὶ τῶν προγεγονό- 
των, οἷς αὐιὸς οὐ παρεγένειο, καὶ τῶν νῦν ὄντων περὶ 
τοὺς κάµναντας, ἃ μήτε Ίκουσε παρ) αὐτῶν µηδέπω µήτ 
οἶδεν αὐτὸς, ὥσπερ καὶ ἡμεῖς ἐν οἷς ἑροῦμεν, εἰκότως ἂν 

εἴημεν πιστοὶ τοῖς έργοις αὐτοῖς προαποδεδειγµένοι τὸ τῆς 

Θεωρίας ἀληθές. ὅπως δὲ μὴ δὶς ἀναγκαξοίμην περὶ τῶν 

αὐτῶν γράφειν ἐν τὲ τῇ τοῦ προοιµίου νῦν ἐξηγήσει καὶ 

οἰίαπα τε[ε]]επάο ατοπιοτατί, απο εοπιπιοζ((μπιο {αοίανας 
νιάεος, { Ἠῖ5 οοπιπιεπ[αγ]5 αλα ἰαηίαπι ΡεΓ[Ε(ΠΑΥ, Ρο- 

βεα νετο 41ο ορετε, «μπι ρία5 επ ο, (πα Ηετορλ]ῖ- 

Ίπ8 εοπίτα Ηἱρροογαίῖ ρτορπο[οιιη οοπ[οπρΗί εχαπῖπεπι 

βίᾳαε εχρίοτεπ. Εε φµαε ἰλί ρταειεγπιέμπε επροΠπῖῖ, 

εγεάἰεμγ αεβρτοϊαπιείµπα Τες γεοιί[πιε ἰπιεἰιβετε. Οι αἰὶ- 
αωῖά ε]αδπιοάί εκρ]ίσοατο οοΠαΠ{ίΙΣ, «05 ποπ ρεῖας ἀεοεί 

απίππασι αἆ Ποηρεπάιπι αρρει]ετο «ΔΙ ορετο 14 ἀρίαπα 

ἀεπιοπ/[ιγατῖηϊξ, ΕΠ επῖπι {αοΐιε ομϊνῖδ απο νοῖες {οιίρεγε, 

Γοὰ ἀῑβιοι]ε αἀπιοάωπι ε[ι ταίίοπεπα νίαπιᾳιε ε]αρπιοᾶί εχ-- 

ΡΙΐσατε, τί οιῖ αεστοίαπίϊριθ ὨοΏ πιοᾷο ργαεάϊοΙί {αίατα, 

ψετεπα εἰἶαπι Ῥταεἰετ]ιία τε[ετί, ααἴραφ ἆαπι Πεγεπί ΠΟΠ 

Ἰπίετεταί, αΐαιε Ί]α πιϊΠίεγ αιιαε ΠΠΠο 86ρτο αοεἰἀετε, 

ᾳπαε πεο αἳ 1]]ο Ιπίε]]εχῖί πεο 1ρίο νΙάΙί πιαρηα εκ ρατία 

νετακ Π{. Θεά [οπρίϊς ααἶάεπι πο[αῖς ες Ἰαιά ἵεπιετε 
αἀμιδεχι Ῥοίεβ, υἱ ααἱ τε 1ρία παπι γεχα Πί Ἰαεο οοἡ- 

ἱεπιρ]αίίο απίε οοπιργοβανειίπιας. εγυαπα πε 1αθ [οπρία 

[απί ᾱ- ποδίς ἵπ Ἠ]15 Ρταε[αἰίοπί5 εκροΠίίοπε, Ρο[ίεα 4 αάπι 
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μετὰ ταῦτα ἐν τῇ τῶν κατὼ μέρος ἄμεινον εἶναί µου δο- 
κει φυλάττειν ἅπαντα τὰ τοιαῦτα ταῖς μελλούσαις ἡμῖν 

γενήσεσθαι τῶν κατὰ τόδε τὸ βιβλίον ἰατρικών ῥήσεων ἐἔξη- 

2ἠσεσε, καὶ μάλισθ᾽ ὅτι μηδ᾽ ἐποίησέ τις αὐτὸ τῶν ἑξη- 

7ησαμένων τὸ βιβλίον ἀναγκαιότατον ὑπάρχον. ὃ γὰρ αξιοῖ 

τὸν ἰατρὸν ἀσκεῖν ὁ “/πποκράτης, ὅσον ἐπὶ τούτοις παρα- 
λέλοιπε μὴ δείξας ὅπως ἐχρῆν τῶν προγεγονύυτων ἢ παρόὀν- 
των μὲν, οὐκ ἐγνωσμένων δὲ ὃν αἰσθήσεων ἡμῖν τὴν πρό- 
γνωσιν ποιεῖσθαι. ἅμα δὲ καὶ εἴ το θεῖον ἔνεστιν ἓν τῇσυ 

νούσοισε, καὶ τούτου τὴν πρόνοιαν ἐκμανθάνειν, τί ποτ 
ἐστὶ τὸ 9εῖον, οὗ κελεύων ποιεῖσθαι τὴν πρόγνωσιν διαπξ-- 
φώνηταυ τοῖς ἐξηγησαμένοις τὸ βιβλίον. ἔνιου μὲν γὰρ 

οἴονταυ διὰ θεών τινα ὀργὴν γίγνεσθαι τοῖς ἀνθρώποις 
νοσήματα καὶ λέγουσέ γε µαρτυρίαν τῆς δόξης ταύτης παρὰ 
τῶν γραψάντων τὰς καλουμένας ἱστορίας ἄνευ λόγων, µη- 

κέτ ἐπιδεικνύντες, εὲ τῆς δόξης ταύτης µετεῖχεν ὁ Γππο- 

κράτης, ὅπερ ἦν ἔργον ἀγαθῶν ἐξηγητῶν. οὐ γὰρ ἁπλῶς 
πρόκειται λέγειν ἐν ταῖς ἐξηγήσεσιν ὅ τυ περ ἂν ἡμῖν ἄλη- 

Ρατιϊου]αίῖπι Πηρα]ας [επίεπίῖας Ππίεγρτείαρίπιαν ἆεπιο [οτ-- 
Ῥετε οοπιρε]]απτας, ορίῖπιε {αοίπτις γίἆεος, { ο Ἠ]5 οπι-- 

πΊρας «ἀἴσεγε {[πρετ[εάεαπι ἆοπεο ππεᾷῖοα νοσοαρα]α απαθ 

Ίου 1π Ἡθτο Ῥρα[απι Παβεπίχ ΘΠάΓΓΕΠΙ, 6οᾳπο Ρο(([πππαπι 
ᾳποά Ύ«πππι αρρτῖπε πεσε[αγίαπι 14 Πί πεπιο εκ ΙΠίεΓ- 

Ρτείῖρις Ῥταε[αΗί. Οτπιά επῖπι Πἱ ἵπ ᾳπο Ηἱρροοταϊες πιε- 

ἀἴοππι εκετοετῖ οπρῖῖ, Ἠοο φι]άεπι Ίοσο ΡυπεἰεγπΠ{ πεο 

: οΓιεπά1ξ 4ποᾳ.ε Ῥγαεϊεγιία απί ρταε[επίῖα φπἶάεπα, [εά 4ααε 

πυ]]ο Γεπ[α ασπονετῖπιαθ, Ῥγαεεορποίσοετε οροτίεαί, «οδἰπιί-- 

οµε ρταενίάεγε [ι φιμϊά ἴπ ππογδὶς ἀἰνίπαπι πι. ΟπΙάπατα 
ἀϊνίπαπι Ἠοο Πί ᾳποᾶ ΗἩιρροοταϊες ναὶξ γταενιἀετί, ποπ 

οοπνεπῖξ Ἱπίες Ἠη]ας Ηρτὶ Ἱπἰογρτείος, ῥαπῖ επῖπι αι αγ- 

Ραγεπίαχ Ίτα αφαα ἀεογαπι Ιοηβιῖπες ΠΙΟΥΡΟ οοτπρῖ, οα]ας 

τεῖ {αοϊαπε απ]άειι οκ η[ιογς Πάεπι, Γεὰά πα]]απι ταΙἴοπεπι 

αἀάποαπῖί, πεο ρτοβαπί εαπι πεπίεπι ΠΗἰρροοταςὰ {αΤε, 

ᾳποά ἵαπιεῃ Ῥοπις Ιπίετρτες {ασενε ἀεραί[[ει, Νεφπο επίπι 

Ππ{εγρτείϊ Ῥτοίίπιι ἀῑοεπάιιπι ε[ῖ απἰοᾳαῖᾶ 1Ρῇ νετήπι ε[Πε 

6Α1ΙΕΝΌΦ ΤΟΛ. ΧΝΙΙΙ. ΡΑΏς ΤΙ. Ρ 
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θὲς εἶναι δοκῇ, αλλὰ τὸ κατα τὴν τοῦ συγγραφέως γνώμη, 
κἀν ψευδὲς ᾖ. φαίνεται γοῦν ὁ “Ιπποκράτης οὐδὲ καθ ἓν 
τῶν ἑαυτοῦ συγγραμμάτων εἰς Θεούς ποτὲ ἀναφέρων αἰτίαν 
νοσήµατος, ὅς γὲ καὶ τοὺς βλητοὺς καλουµένους, οὓς ἀπό 

τινος ὁρμηθέντες. οὕτως ὠνύμασαν οἳ παλαιοὶ, διήλθεν ἐν 

τῷ περὶ διαίτης ὀξέων. τοῦτο μὲν οὖν τὸ σύγγραμμα. τῶν 
ὁμολογουμένων γνησίων ἐστίν' ἓν δὲ τῷ περὶ ἑερῆς νόσου 
καὶ πλείω γέγραπται πρὸς ἔλεγχων τῶν οἰομένων ὑπὸ θεῶν 
γἰνεσθαι τὰ νοσήματα. μµήτ οὖν οἰόμεθα τὴν ἐπιληψίαν 

Φεῖον εἶναι νόσημα μηδὲ τὸν ἔρωτα καὶ γὰρ καὶ τοῦτόν 
τινες ὑπολαμβάνοντες ἀληθῆ μὲν ἔγραψαν ἱστορίαν, ὡς 
᾿ Ερασίστρατος ἐφώρασε, δι ἔρωτα τὸν τοῦ βασιλέως ἀθῥω-. 

στοῦντα οἱὸν, «Όσῖον ὃ᾽ οὐκ ἐδίδαξαν οὔὐθ ὑπὸ ᾿Ερασι- 

στράιου καλούμενον οὔθ ὑπὸ “Ἱπποκράιους οὔθ ὑπ ἄλλου 

τινὸς ἰατροῦ τὸν ἔρωια᾽ τοὺς ὃ᾽ τοι καταλεπτυνομένους 
ἢ ἀχροοῦντας ἢ) ἀγρυπνοῦντας 1 καὶ πυρέξαντας ἐπὶ προ- 
φάσεσιν ἐρωτικαῖς ἓν ἐκείνῳ τοῦ λόγου τῷ κεφαλαίῳ περι- 

λαμβάνουσιν οἳ παλαιοὶ, καθὸ περὶ τῶν προκαταρχόντων 

νιἀείασ, Γεά αιιοά ουπι ααο[οτῖς [επίεπίία οοπστααῖ, εἴῖαπι 

Π {οτία[Πε {α][απι ε{, ἀῑοετε οροτ[εῖ, ΔΑίᾳμϊῖ ΗϊρροοταίεἙ 

πη]]ο Ρτοτ[ας 1π Ἠρτο νῖ[ας ε[ί πιογρΙ οαιίαπι αὖ Ώεος 

γοἰπ][ο, ᾳαἱρρο απά ἵππι 1ρχο ἆθ νὶοία ἵπ πιοτρῖ αοπ{ῖς, 

4ε απο οεγίε πα]]ης ἀαριίαί, ᾳαἴπ δεγπιαπας ΠΕ, οἳΣ 1108 

Όταεςί νοσαπί βλητοὺς, Ἰὰά ε[ι παπιῖπε Ῥετοπ[ος, γείογοΒ 
Πο αρρε]]ατίηῖ εχκρο[αετῖξ, ἵππι ρε]]ο απιεπι ἆε [πογο 

ΠΙΟΤΡο [οτιρΠς, Ῥ]ατα οοπίχα ϱο5 ἀἰχετί αἱ πιογρος α ἀῑῑΒ. 

παπα ΕΙ ατραἰταπίαν. ΌὉπαπιοβτεπ πεο ορ1]ερίαπι ηθς αἴπο- 

Υ6Π1 {80γο5 ε[[ε ἀϊνίποδαιε πιοχρος Ῥηίαπιας. Ἀλαπα Πἱ αιπ]- 

ἀεπι απ]ρας ΑΠΙΟΓΟΠΙ ε]αςπιοάί ε[ῖο ν]πα ε{ῖ, νεταπα απῖ- 

ἀεπι Πἰβοτίαπι τεοϊίαπὲ τερῖς Γι Ῥγας απἹοτο αεργοία[ῖς, 

1ᾷᾳπο αὐ Ἐτα[ϊταίο ἀερτεμαεν[απα Γαἡςε. Ίο ἵαπιεν ο/[ίειι-- 

ἀαπί ἘταΠβταίαπι ααἲ Ηιρροοσταίεπι απί αἰἴππι ϱπεπινίβ 

ΠηΕΟΙΟΠΠΙ ΑΠΙΟΓΕΠΙ ἀἰγΊππι. παπουρα[ς, Ύεγιπα εο6 αιῖ 

ΡΙαε ΠΙΟΣ γε] επιαοϊαἰΙ Γωπί νοὶ ραἰ]επὶ νεΙ ν;ρι]απί νε] 

εἴἴαπι {ερτιοϊίαπί [ας εο ΗδΡγι οαρῖίο γείεγτε εοπιρτε]ει- 

ἀαπῖ, 4πο ἆε απἰεσσάεαίίριι οαπ{ῖ ἰτασίοίαν. Όπας η παπη 
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αἰτίων διεξέρχεται. πλεύγων γαρ ὄντων ἐν τούτοις }ενῶν, 

ἓν ἐξ αὐτῶν ἐστι καὶ ἡ) λύπη. λυποῦνταυ δὲ οἳ μὲν ἀπο- 

Θανόντων τέκνων 1 οἰκέίων ἢ συγγενῶν ἢ φίλων, οἱ δὲ 

προσδοκώντες ἑαυιοὺς 1} μόνους παθεῖν ᾖ καὶ τὴν πατρίδα 

πᾶσαν ἀνάστατον ἐσέσθαι, λυποῦνται δὲ καὶ οἱ φιλοχρή- 
µατου Χρημάτων ΄ στερούµενου καὶ οἱ φιλότιμοι τιμῆς καὶ 

τῶν ἄλλων ὡς ἕκαστος. ἐκ τούτων οὖν εἶσι καὶ οἱ δι ἔρωτα 
λυπούμεγου θεῖον οὐδὲν πεπονθότες, αἀλλ᾽ ἀνθρωπινον παᾶ- 

Όος, εἰ μὴ ἄρα τις οὕτω πείθεται τοῖς μυθολογουμένοις, 

ὧς νοµίδειν ὑπὸ δαίµονός τινος Γιικροῦ καὶ νεογενοῦς λαμ- 
-πάδας ἔχοντος καϊοµένας εἰς τοῦτο ἄγεσθαι τὸ πάθος ἐνίους 
τῶν ἀνθρώπων. ὁ δὲ τὸ τῶν κρισίµων γένος ἡμερῶν εἰπων 
εἶναι Οεῖον ἑαυτοῦ τι πάθος «ὡμολόγησεν, οὐ μὴν “Ίππο- 
κράτους γὲ τὴν γνώµην ἔδειξεν, οὔτε γὰρ ἁπλῶς ὅσα ἀγνω- 
στους ἢ παραλύγους ἔχει τὰς αἰτίας, Φεῖα πφοσαγορεύομεν, 

αλλ’ εἴπερ ἄρα Θαυμαστα µόνον. [6859] οὔθ' '/πποκράτης 
Ἰγνόει τὰς αἰτίας τῶν κρινουσών ἡμερῶν, ὡς ἐν τοῖς περὶ 

6επεγο Ῥ]ηχες ΠΗΐ, Πίου «18 Πιοετος αππιπεταίαν. ἨΜοεία 

επίεπα Γαπί αλ οἳἨ ππογίεπι ΠῬδγογΙπῃ, {απ Πατίαπα, οοδΠᾶ- 

ἴοταπι αὐῖ απΙροτΗπα, αῖ αποά {ο [0ἱο5 πιαἰο α[Γεοῖαπα 

Ίπι ααί ἰοίας εἰαπι Ῥοαΐτας ΘΥΕΤΠΟΠΕΠΙ ππεἰπαπί, ΊΜοεγοχ 

ᾳποβπθ ρεοαπῖαταπι οπρίἀος οογηὶρίε Π Ρεομηῖαπι Ρετάαπί, 

Επι εν απιῬ{]ο[ος Π Ποπογθμι, ἴαθ αἰίος οοᾷσπα πιοἆο, 

Βιμί απίοιι οἳ απὶ Ργορίες αΠιογθΠι πποθχοτο α[Ποϊαπίας, 

πα] α]άσπι ἀῑνϊαϊ ΡροτρείἩ, {[εὰ Ππηαπίίης α[εομ, ΝΙ 

{οτίε ααῖς Πάεπι αἀμίρεαί {αρα]ῖ εἲ ογεᾷαί α Ρ4ΓΥΟο ϱμο- 

ἆαπι εί τεοεης παϊο ἄαεπιομο ατἀεηίες {8665 σεβαπΏ Ἰιο- 

πη]πες αἶἴααος ἴπ Ίππο αΠεοίαπι ἱταμ,  Οσί απίεπι ἀῑσβ 

ἀεετείοτῖος ἀῑνιπαπα 1]]ιᾶ ο[ίο α[Γοταῖι, απίναπα αα]άσπα 

Γααπα εκρ]σανῖῖ, ππεπίεπι ἵοππει ΗΙρροσγα[Ιδ ΠοἩ εχρο[η1ῖ, 

Νοα επἶπι ϱπαεσππαπο Ἰμοοσαϊϊαφ απί αἩ οπιη]απι οΡΙΠΙΟΠ6 

παπα] ἔαπι ἀῑνοετ[ας Ἠαβεπί οαυ[α5, Ππιρ]ο]ίεγ ἀῑνίπα παποι- 

ραπιμς, Γεὰ {οτβίαπ αἀπήταπᾶα ἀπιπίακαί τοοίο ἀῑοῖ Ρο[- 

[αμΐ,  Ίνοφια νετο Ηἱρροοταίες ἀῑεγαπ ἀεοιείοτίοταπα οα-- 

αφ Ἰσποτανίε, Πεπί α πουῖ 1 Ημτί ᾳπος ο ἀρῇς εἀ[άϊ- 

Ρ0 



90 4 1ΠΝΟΙ ΠἨΙΣ 1ο ΙΠΠΟΚΡΗ4ΤΟΙΣ 

Εὰ. Οἶνατι, ΠΠ. Γ259.] ᾿Εά, Βα[, Υ. (190.) 
κρισίµων ἡμερῶν ὑφ ἡμῶν ἐπιδέδεικται. ὕπερ οὖν εἶπον 
ἔμπροσθεν ὡς οὐ χρὴ μνημονεύειν ἐν τοῖσδε τοῖς ὑπομνή- 
µασι τῶν μοχθηρῶς εἰρημένων ἁπάντων, ἀλλ ὅσα πιθανοῦ ᾿ 
τινος ἔχεται" διὸ καὶ τὰ κακώς ὑπὸ Ιροφίλου γεγραμμένα 
πρὸς τὰς πποκράτους προγνώσεις ἀνεβαλλόμην ἐπισκέψα- 
σθαι τοῦτο καὶ νῦν καὶ καθ ὅλον τὸν ἐφεξῆς λόγον αὐ- 

τός τε ποιήσω καὶ τοὺς ἐντυγχάνοντος ἀξιώσω πράττειν, ὡς 

μὴ μέμφεσθαἑ µου παραλωτόντι πολλὼ τῶν τοῖς ἐξηγηταῖς 

εἰρημένων μοχθηρῶς. εἰ ὃ᾽ ἐπιμελῶς ἀναγνώσονται τὰ πρὸς 
ἡμῶν εἰρημένα, δυνήσονταυ καὶ καθ ἑαυτοὺς ἐκεῖνα δοκι- 

µάδειν. ἐἑάσαντες οὖν ἤδη τοὺς ληρήσαντας ὑπὲρ τοῦ θείου 

πειραθώμεν αὐιοὶ κατὰ τὴν “/πποκράτους γνώµην εὑρεῖν τὸ 
λεγόμενον. ὅτι μὲν οὖν ἕν τι τῶν κατὰ τὴν ἰατρικὴν τέχ- 

νην εἶναυ χρὴ τὸ Θεῖον τοῦτο καὶ μὴ µόνον ἐπηνῆσθαυ τὴν 

γνώσιν αὐτοῦ πρὸς /πποκράτους, αλλὼ καὶ δεδεῖχθαι, πρὀ- 
δηλον πανιί. Άληρωδης γὰρ ἂν εἴη συγγραφεὺς ἐπαινῶν 

πράγματος γνώσιν, ὃ μηδ᾽ ὅλως ἐδίδαξεν, ὥστε τῶν ὑφ {π- 
ποκράτους γεγραμμένων ἕν τι καὶ τὴν τοῦ θείου πρόγνωσιν 

πἍς, Οεπιοη/[ιγαίαπα εἰ, Οαείεναπι πο απίο ἀῑπὶ ποπ 

ε[[ε Ἰ]ς οοπΙπηεπίαγ]]δ οπιπῖα (πας Ῥεγρεγαπι ἀῑοία [απί 

Ἰπ[εγτεηάα», [εά Ύᾳπαε αἰἴφααπι Ἠαρειπί οιπΙ γετο παλ αα]-- 

Ἠ ΕΠΙ, 4πα εΡο 49 οαυία αἀάποείας ϱα ᾳµαο ΠΗετορβί]ας 1π 

ΗΙρροοταίῖς Ργοσπο[ῖοιπι {α]ο ορ]οοῖξ, ἀῑ[οπίετε Πππργαθ- 

Γεπίϊαταπα πο]αῖ, 14 1ρ[απι πππο ᾳποφμο εί ἰοίο Ἠοο 1ργο 

ΡΥαε[ίαΡο, αἱἴοδᾳαθ αμἵ ἵπ Ἠαεο ΙΠοιάετιπί Ἰάεπα αἱ αραπί 

τοβαΏο, πε πιῖμΙ [ποσεπ{ςαη!, ᾳποά ππ]ία αἳ Ππίεγργεί]ρας 

Ρετρεταπι ἀῑοία ῥταείετηλἑίαπα, Οτοά { ἀῑῃσεπίει [οπρία 

πο[ιτα Ἰεσαπί, ἄε 1116 1Ρ{ Ῥετ [ο Παίπεγε εἰ Ἰαάίοατα Ῥο- 

ἔανμηπί, ΘΟπαπποβγεπι οπαῖ[ῇῃς 1] αἱ 4ᾳ ἀῑνίπο πασαπίασ 

ἄεπιας ορεταπι πί απῖάἁ Ἡϊρροοταίες [επ[εχί τερεγίαπια. 

Οποᾶ Ισίίαν ἀῑνίπαπι 1]πά ρτοχ[ας αἆ πΙεάΙσΒΠΙ αΓΙΕΙΙ ρεί- 

επεαξ πες οοσπίοπεπι 1ρῇις αἳ Ἡϊρροοταίο ῥνοβαίαπα 

πηοάο ε[ε, νετυπι οεἰἶαπι ρτοάΙίαπι οπιπῖρας πιαπΙξεβαΠι 

εΠ. Ἱπερίμς οπῖπι Πί οπηῖπο αποἰο; 1]ε οροτίεῖ, αἱ τεῖ 

αΠοι]ὰς οοΡΙΙΒΙΟΓΕΠΙ οοπηπιεηάαί, ϱ1ιάπΙ ῬεΠΙΙ5 ΠΟΠ ἆο- 

οπεσίξ. Ίαφιε [οηρίαπι ε[[ε αρ Ηιρροοταίε ἀῑνιμϊ ἔρβας 



ΠΡΟΓΙΙΙΩΟΣΠΙΚΟΝ ΣΠΟΙΜΙΝΗΙΜά «4. 91 

Εά. Οἶνασι, ΥΠΙ. [299,1] Εά. Βα[, Υ. (190.) 
σς ςς ’ ’ γ 3”/ -” 3 ” -” 

εἶναι χρή. Λλέγωμεν οὖν 15η Φοθῥοῦντες οὐκ ἄλλο τι τουτ 

εἶναι παρὰ τὴν τοῦ περιέχοντος ἡμιᾶς «έρος παιάστασιν, 
Β Ε - - [ ε 

«ὑπὲρ ἦς ἐν ἀφορισμοῖς οὕτως ἔγραψεν' ᾖἢν μὲν ὃ χειμὼν 
αὐχμηρός τὲ καὶ βόρειος γένηται, τὸ ὃ᾽ ἔαρ ἔπομβρον καὶ 
νότιον, ἀνάγκη τοῦ Θέρεος τοὺς πυρετοὺς ὀξεῖς καὶ ὀφδαλ- 

µίας καὶ δυσεντερίας γίνεσθαι, μάλιστα τῇσι γυναιξὶ καὶ 

τοῖσιν ὑγρὼς ἔχουσι τὼς φύσιας. ταῦτα καὶ τὰ τούτοις ἐφξ- 

Ἑῆς γεγραμµένα προγνώσεις εἰσὶ τῶν ἐκ τῆς τοῦ περιέχον- 
τος αἰτίας ἐν ἡμῖν γινοµένων, ὑπὲρ ὧν ἐν μὲν τοῖς ἄφόρυ- 

- ε , ’ ο) 9 π -- ” Ε) 
σµοῖς ἐν κεφαλαίοις βραχέσιν ἐδίδαξεν, ἓν δὲ τοις των ἔπι- 

δημιῶν βιβλίοις ἐπὶ πλεῖστον διῆλθεν, ἓν μέντοι τῷ 
προγιωστικῷ τῴῷδὲε παρέλιπε, καίτου ταύτης τῆς ὃεωρίας 
. π) Σ 3 ελα ὅνια. βέλτιον οὖν ἡν ἐξητηκέναι τὴν αἰτίαν του παραλι- 

πεῖν τὸ περὶ θεῖον λέγειν τοῦ ψευδώς ἐξηγεῖσθαιν. ὅοκει 
ν η Ν - ” - 

δέ κοὲ διὼ μέγεθος τῆς πραγµατέίας μὴ πρυοσθεῖναι τῷδε 
τῷ βιβλίῳ τὴν περὶ τῶν ἐπιδημίων νοσημάτων διδασκα- 

᾿ τ 3 α 

λίαν. συντελέσας οὖν αὐτὸ κατὰ τὴν τελευτὴν ἐγραψὲ ταυτὶ, 
. ο ” - ΄ 

χρὴ δὲ καὶ τὰς φορῶς τῶν νοσημάτων αἀξὶ τών ἐπιδημεον- 

ῬταθοοσηΙ!ιΙοπεπι πεοε[αε ϱΠ, Απάεαπιας Ισίαν ἀοετο 1 

Ίου ε[ε αΠαά (παπι απιὈ]εΠ[ῖς πο αξνῖς οοπΠΙΗΙΟΠΕΠΙ; 

4ε «πα {[οπΙρΠί µαπο 1π πιοάππι 1π αρ]ιον[πηῖς: ᾖ[ Πείετας 

ᾖεεα [εριεπιγίοπαἰες φεπίος Ἱναδμῖε, νεγ αμέεπι αμ[ίγου εἲ 

Ῥἰωυΐας εκλῖδεε, πεεε[]ε ε[ αε[ίαιε αεµίαΣ [εῦτες ορ]ε]λαί- 

ππίας εἰ ἀγ[επιετίας εποϊεατὶ ππααίππεφµε ἴπ τπμ[ετίις εἲ 

Ἱωππϊάιοτίῦις παϊῖµγα οογρογίδµς. Ὠαεο εἴ (188 Ρο[ίεα [οτ]-- 

Ῥαπίας Ῥγαεσοσηϊίῖοπες [ΠΠί ΘοΓΠΠΙ 4παε ἵαπ πορῖς οἶχ- 

επ/α[ας αὖγ Γα[οϊίαί, ἆο ααἷρις Ῥτονί[ππια ααἰάσπι 1 

αρ]οτί[πιθ, Πυ]ίο απίθπι οορίοβις ἵπ Ηθεῖ ερΙάεπιῖοῃ 

ἀ[Πεγαϊ. Όιαο Έππιεη 1π Ίος 1ρίο Ργοσπο[ῖσο Ῥτοσ[αθ 

οπιί{ε, (παπινῖ αἆ Ρταε[επίεαι [ρεου]αίίοπεαι ΡενΙπεγεηῖ, 

Ῥταε[α[ει ἁρίίατ σαμ[απα ἀπᾳπίγοτα ος πμ] ἆε ἀῑνίπο 

ἀῑπετίί «παπι ππα]ε Ιπιετργοίακ. Θεά πημῖ ααἰάεηι νῖάε- 

{ωχ ρτορίες ΙΠβΙ(α{ἱ οροτῖ πιαση Πα ῖπεπι Ἠηῖο Ἠβγο ΠΙΟΥ- 

Ῥοσιπι νη]ρανίαπι ἀἰ[οιρΗπαπα πο ἡπ[οτι ο: Πάππήπο Πιο 

Ίαπι αβ[ο]πίο Ίαεο αἆ εκίγεπιαπι [αρ]αηπῖξ: οροτιεῖ αμίεηῃ 

Ρετμεϊμο αζυεπίαπίες Ρορμίαγες πογῥος Ρτοιιπιι5 ασιο/εεΤε 



ο 1. 4α4ΗΝνΝΟο; ΕΙΣ το ΙΠΠΟςΡΑΤΟῦΣ 

Εά. 0µατῖ, ΥΠ. [58.1 Εά. Βα[. Ὑ. (190. 151.) 
πων ταχέως ἑνθημέφβαη καὶ μὴ λανθάνειν τῆς ὥρης τὴν 

κατάσιασιν, ὅτι μὲν οὖν χρὴ γινώσκειν τὸν ἰατρὸν, εἴπερ 

τι καὶ ἄλλο τῶν εἰς τὰς προγνώσεις διαφερόντων, οὕτω καὶ 

τὸ περὶ τῆς τῶν ἐπιδημίων νοσημάτων γενέόεως ἐδήλωσεν, 
99/ ας) ) - 5 Ἡ ᾗ εἰ 5 - " 
ἐδίαν ὃ' αὐτοιί ανέθηκε διδασκαλίαν, ἐν ἀφορισμοῖς μὲνι 

ὡς «εἴρηται, διὰ βραχέων κεφαλαίων διδάξας, ἐν δὲ τοῖς τῶν 

ἐπιδημιῶν ἐπὶ πλέον ἐξεργασάμενος, ὅθεν εἰκότως ἔνιου τῶν 
σος κα. -” 3 ώς. υὸ ο. ’ . -” 3 ” 1. ” { 

ἐξηγητῶν ἐἔφεξης τῴδὲ τῷ βιβλίῳ τὸ τῶν ἐπιδημιῶν ἑξηγή-- 

σαντο καὶ ἡμεῖς οὕτω ποιήσομεν. 

ο ἕ, 

Ἀκέπτεσθαι δὲ χρὴ ᾧδε ἓν τοῖσιν ὀξέσι νοσήµασι' πρὠτον 
μὲν τὸ πρόσωπον τοῦ νοσέον- (191) τος, εἰ ὕμοιόν ἐστι 
τοῖσι τῶν αἱγιαινόντων, μάλιστα δὲ εὲ αὐτῷ ἑωυτῷ, οὕτω 

γὰρ ἂν εἴηῃ ἄριστον. τὸ δὲ ἐναντιώτατον τοῦ ὁμοίδυ 
δεινότατον, 

πεο ἱβπογατε επαρογὶ αππὶ εοπ[μείοπεπα, Οπῖραφ νετρῖφ 

οβεπάΙξ πτποάίσο, ταἳ αἰῖα οπιπῖα ϱ4π49 αἆ ρταεεοσπΙΠοπεΠι 

ΙΗΦΧΊΠΕ οοπάμοαπῖ, Πο ΠιοτΡοταπα ρορα]ατ]ίεν ναρααίάαπι 

ρεπεταϊϊοπεπα οοσηϊίαπι ε[ε ἆερετο. Έαπι ααΐοπα 1ρ[ε [ΕΟΓ-- 

{ατα ἆοσσῖξ 1 αρβοτ][πη]5 οααἱάεπα οοπηρεπάϊΙοίε, αποεπιαά- 

παοάιιπα ἀἰκίπιας, {α[ας αιἴεπι πηπ]ίο {π Ἠρτῖ ερΙάεπαΙοῃ, 

οαππ(αθ οἩ τοπι Ππιεγρτείαπι Ρ]εγίᾳπο πεγ]ίο Ρρο[ Ἠβγαπα 

απο ερϊἀεπιίοι 1βτοῦ επαιταγυπ!, ᾳποδ εετἰο Ἠαο 1π τε 

οἴἵατα Ἱππιίαβίπιας, 

υγ, 

δω αμ ίεω παεο νι αομέις Ιπογδίς εοπ[ιάεταπάα: γυγίπιμηι 

φαί ἀετη απ εις οι αερτοῖαι Γαοῖες [πιι[ὲς [με δειπε α- 

{επΗτιέΤΗ ν /εά ππαλΙπε αι [δὶ ἴμ[ε; εα[ῖς παπηφιιε ορίτπια 

-ε[. Ρε[ πια αμίεπι εα Φμαε πιι[ι ρτοτΓως εοπίἰγαγία ε[. 



2ΡΟΓΛΩΟΣΤΙΚΟΝ 2ΠΟΙΜΝΗΙΜΗΙ «4. 3 

Γά, Όµαν. ΥΠ. [50υ.] Ἐὰ. Βαΐ, Ὑ. (121.) 
[590] "Ὃτευ μὲν οὖν ὁ λόγος αὐτῷ περὶ τῶν ὀξέων 

νοσημάτων ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ γεγένηταυ σαφῶς ἐδήλωσεν. 

ἄρχεται δὲ ες διδασκαλίας ἀπὸ τῶν κατὰ τὸ πρόσωπον 

σημείων, ὡς ἂν πρώτων τὲ φαινομένων καὶ μεγάλην ἐχόν- 
των δύναμιν. ὅτυ μὲν οὖν πρὠτα Φαίνεται ταῦτα πρόδη- 
λον παντέ' ὅτε δὲ καὶ μεγάλην ἔχει δύναμιν εἰς πρόγνωσιν 

ἐφεξῆθ µαθήση. πρῶτον ὃ᾽ ἀναμνήσθητέ µου τοῦ κοινοῦ 

τῆς τέχνης ὅλης αὐτοῦ περοοιµίου θαφέντος ἐν τῷ κατ 

ητρεῖον ἢ ὅμοια τἢ ἀνόμοια ἓξ αργῆς ἀπὸ τῶν μεγίστων, 
εἶτα ἀπὸ τών ῥηΐστων, ἀπὸ τῶν πάντη πάντως προερχομέ- 
νῶν, ἃ καὶ ἐδεῖν τῇ ὄψει καὶ τῇ ἀφῇ καὶ τῷ ἀκοῇ καὶ τῇ 
γλὠσση καὶ τῇ γνώμη ἐστὶν αἰσθέσθαι, οὐ γὰρ ἡᾗ πρόγνω- 

σι μὀνὸν, ἀλλὼ καὶ ἡᾗ τῶν ποιητέων ἔνδειξις ἀπὸ τουτέων 

ἄρχεται. περὶ οὖν τῶν ποιητέων ἐν τοῖς τῆς Θεραπευτικῆς 
εἴρητοι μεθόδου γράµμµασι περὶ δὲ τῶν προγνώσέων ἐν- 
ταυθοῖ σκόπευ πάλιν ἀναμνησθεὶς ὡς οὗ τὸ μέλλοντα μύ- 

ον, ἀλλὰ καὶ τὰ προγεγονύτα καὶ τῷ νῦν ὄντα κατὰ τὸ 

σώμα διά τινων σημείων εὑρίσκειν ἔκ τοῦ προγνωστικοῦ 

Ῥοίαταπι {ο Ίου το ἆθ πιογρῖ ποαἰῖς ο[ιεπάῖε ενἰ- 

ἀαπιππιε; Ἱποῖιρί ααίεπι α Εραῖς 4παο 1Π {αοἷε οοπ[ρϊ- 

οἰαπίατ, ααοά οα ἵαπι οεγπαπίας ῥτϊπαπα Ίαπι ΥΙΥ69 ΠιᾶσηΒ8 

Ἱαρεαμί, Έα απ]άεπι ρτῖπια νἰάετί οπιπίθας Ρρεχγ[ρίοππι 

ε[ι, απαπίαπι απίεπα αἆ ρταε[ασἰεπάωπι οοπ{εταηῖ, εκ [ε- 

απεπίῖρας Ιπίε]]σες, Δί Ῥτίπιαπι 1π πιεπιοτίαπα γε]ῖπι το- 

γοσες ἔρ[ίας Ργαε[α(ἴοποπι απϊνε[αθ αγ οΟΙΙΠΙΠΠΕΙΗ, 4ᾶΘ 

Γετῖρία ε[ι Ίπ 1ῃτο ουῖ Πία]ας εΠ κατ ἐητρεῖον. Απ Επιὶ- 
Ία απ΄ ἁληπϊῆα ῥρτίπιαπα ἃ ππαχϊπηϊς, ἀθίπᾶο α {αο]]πιῖφ 
ϱς δ Ύπαο εκ ἰοίο αἱ παᾳπε(πα(αε αοοεάαηῖ οϱἳ αᾳἴπαθ 

οοπίπεινϊ Ἰοεί νΊ[α, ἰποία, απάϊία, Ππσαα εἰἳ αΠΙΠΠΟ υ[αΓ- 

Ῥατε. Θἰᾳπϊάεπι ΠΟΠ ΠΙΟΔο Ρρταεοορη]ῖο, [εὰ εἰϊαπι ασεῃ- 

ἀοταπα Ἰπά]σαίϊο αὐ 1116 1η ήααι ἀε[απαΐ. Αο 49 Πῖ ααἷ- 

ἄεπι ᾳπαο Άρετο οοπγνεπῖί ἀῑοίμπι εβ Ἱαπ ΠΟτῖ πιεϊμοᾶϊ 

πιεάσμά1. Ὦο ῬγαεοορπΙΗοπο απίοεια Ίοο 1ρ[ο Ίρτο νἰἆείο, 

[ιά τατ[ας ππεπιοτῖα ΤΕεΠΕΠδ, ἨΟΠ {μίητα πηποᾶο, Γεά «1αθ 

"εῖαπι Ῥγαεσεῄετε, ϱαεὰθ ππο 1Π σΟΓρογε [απ Πσαῖς 

απρασάομα Ππνε[ίρατο αἆ Ρρατίεπι πιεᾷϊοίπαο ργοβποβίσατα 



οἱ }14/1ΗνΟΡ ΕΙΣ Το ΙΗΠΟΚΡΗΊἸΟΤΣ 

Εὰ. Οµατι. ΠΠ. [250.Ί Γὰ. Ρα. Υ. (451) 
μέρους τῆς τέχνης ἐστίν, ἀλλὰ τὴν γά τών ἐνεστώτων ο μά 

σιν ἐδίᾳ προσηγορίᾳ μαλεῖν εἰθίσμεδα διάγνωσιν. ἐπισκέ- 

πτέσθαυ δὲ κελεύει τὸ πρύσωπον τοῦ νοσέοντος ἐξ ἀρχῆς 
εἰ ὅμοιον 3} ἀνόμοιόν ἐστι τῷ τῶν ὑγιαινόντων; ἔτι δὲ μᾶλ- 

Ὅλον εἰ αὐτὸ ἑωυτῷ. καὶ γὰρ καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον τῶν 
“πποκράτους δογμάτων ἐστὶν, ὡς μὲ μιόνον ἀπὸ τῆς κοινῆς 
φύσεως ἁπάντων, αἀλλὼ καὶ τῆς ἰδίας ἑκάστου σκέπτεσθαι 

πάντα κατὰ τὴν τέχνην. καὶ γὰρ ὁπότε παραβάλλειν ἠξίου 
τῷ πεπονθότα μόρια τοῖς ἡγιαίνουσι, συνεβούλευε μὴ τὰ 
ἀλλύτρια καθορᾷν, ἀλλὰ τοῦ πεπονθότος αὐτοῦ. ἄρισιον 
μὲν οὖν ἔσει πρόσωπον ἀνθρώπου κάµνοντος ὅταν ὁμοιότα- 
τον ἑαυτῷ διαµένη, Ἰαλεπώτατον δὲ ὅταν ἐναντιώτατον γέ- 

γηται. τὰ δὲ ἓν τῷ μεταξὺ τοῦ ἀρίστου τὲ καὶ χειρίστου 
οἷα σὺν ἔργον δη σκοπεῖσθαυ καὶ ἄκρων ἀφωρισμένων. 

τὰ μὲν γὰρ καὶ ἐγγυτέρω τοῦ ἀρίστου βελτίω, τα ὃ᾽ ἔγγυ- 

τέρω τοῦ χειρίστου λείρω. µέσα ὃ) ἀμφοῖν ἐστι τὰ µη- 

δετέρου πλέον ἀφιστάμενα. τὸ μὲν οὖν ἄρισιον πρόσωπον 
ἑνὶ κεφαλαίῳ περιλαβων ἑδήλωσε. τὸ γὰρ ὁμοιότατον τῷ 

Ρετίίπεχε, ὙΨεταπιίαπει Ῥτας[οπίῖαπι τεταπα ΈοσηΙΜΙΟΠΕΠΙ 

Ῥτορχίο ποιηίαο διάγνωσιν, Ίου ε[ὶ «Πρποίίοπαεπι, αρρε]]αγε 

εομ/{αενίπιμςδ. «Οαοίεγιπα ]υβδεί Ηἱρροοναίε αερτὶ {αοΐθιι 

Ῥείπιαπι οοπ[άεταμάαπα ε[ε πιο Πί απ ἀπ] αὓ 

εα αμαια [αμῖ δεταπί, Ρτασίεγίῖπι νετο απ ΠΡΙ 1Ρῇ. Που 

επι εκ Ρ]αοῖιῖ Ηἱρροογαίῖς εἴι, οιημία Ίο {οἱαπι οκ 

ηαίηγα οπᾶς ΟΟΣΩΠΙΜΗΙ5 ε, [εὰ είἶαπι εα πας οπἵαε ε[ὶ 

ρεομ]ίατῖς [εοππάωπα ατίεπι εκρεπάεμᾶα ε[ζε, ἸΝαάπιφµε αδί 

Ῥταεοερ]ἰ αἰεοίαδ ρατίες ο {αΠῖ5 οΟΠΙΡαΤΑΙΕ6, Ἠος ϱο0Π- 

Γαλαῖτ αἴογά σα Ἱπ[ριοϊεπάας ε[ἴε, [εά εἶις 1ρβας απῖ πιοιβο 

οογχερίτι5 εἰ. Ἱίαφαε 1]]ίας {αοὶε ορίππα ε[ι ᾳπαε ΠΌῖ 

1ΡΠ. «παπα Ππι]]ίπια Ῥεν[ενεταί, Ῥε[ππια νεχο 4υωα9 αἳ θὰ 

λοπρ{ πια ἀῑ[αί: «αας νεο ἵπ πιεᾷῖο ορίϊπηϊ Ρε[βιπιίφιε 

[απ 101 Ίαπα Ππουπηδῖξ ἀεβητας εχἰγεπιϊς απαἱεδήαπα απ 

Ἰπάϊσατε, : Ίναπι 4παε αἆ ορίίπιαπα πιασῖς αοοεάμπῖ ππε]ίογες 

{απΐ, ᾳπάε Ύεχο αἆ ρείππιαπι Ῥε]οτε. διπί απίεπι ἀπίεν 

υἰταπης με πιεάῖας, ϱµαο αἩ απ πιασί (παπι αἰίετα ποιι 

τερεζπῖ,  Όσατε ορίμμαι {ασϊεπα Ῥγοντίες οοπηρ]εχις εἰ 
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Εὰ, Οµατί. ΥΠ. [200. ] Ἐὰ. Βα[, Υ. (191) 
κατὰ φύσιν ἄριστον, τὸ ὃ ἐναντιώτατον ως ἂν οὐδὲ σύν- 

τροφον ἡμῖν ὑπάρχον. τὸ δὲ προγινωσκόμενον αὐτὸς ἐκ 
τῶν κατὰ µέρος ἐδίδαξε γνωρισμάτων, ὧν ἕκαστον ἰδίω προ- 
χειριοῦμαι διὰ τῶν ἐφεξῆς γεγραμμένων. 

στ 

Έτη ὃ᾽ ἂν τὸ τοιόνδε ῥὶς ὀξεία, 

Τὠν κακῶν σημείων ἕν τι τοῦτο πρῶτον ἔγθαψε τὴν 
ὀξεῖαν ῥϊνα, χρὴ ὃ’ ὡς πρὺς τὴν κατὰ φύσιν ἑκάστου πα- 

θαβάλλοντα, καθότι προείρηται, σκοπεῖσθαυ. τοῦ τε γὰρ σι- 
μοῦ φίσει φανεῖται πάντως ἡᾗ ῥὶς ἑαυτῆς ὀξυτέρα, παθάπερ 

καὶ τοῦ }ρυποῦ καὶ δηλονύτι καὶ τοῦ τὴν εὐθεῖαν ἔχοντος. 
ἀλλὰ χρῆ σε μεμνημένον εἰς σον ἀποκεχώρηκε τῆς κατὰ 
φύσιν ἐδέας, εἰς τοσοῦτον μοχθηρὰν αὐτὴν εἶναι νοµίξειν. 
ὀξυνομένη δὲ ἡ ῥὶς ἔναργὼς ὁρᾶταυ καὶ τοῖς ἐν χρονία νό- 

σῳ καταλεπτυνδεῖσυ καὶ τοῖς ὑπὸ καμάτου τεταλαιπωρημέ- 

εἰ ἀεβσπανι: απαε επἶπι πα[ατα]Ι «παπι [πο] πια ο{ι 

ορίίπια οεπ/[είων: Ρε[Ίπια Υειο ϱᾶς πιακῖπε οοπἰτανία ΕΠ. 

μί φπαε ΠοΡβῖ Ποη Πί οοπροηῖία, Όπας γεγο εκ μῖς Ργα6- 

[αρία Παβεαπίχ, 1Ρ[6 εκ ρατου]ατίρας ποῖῖς ο[οπα[ε, ἆε 

απαχαπι Πησα] {εοτίαπι ρο[ίεα εἀΙΠειαπῃ, 

ΤΙ. 

Ειιετιῖ αμ! εΊη εΓμμποςἱ πα[ως αομίιις. 

Ππίεν ῄσηα πηα]α Ίου ΙΙΠάΜΑ Ῥτίποαπα, αΟΠΓΕΤΗ Πα [άΠ1, 

οοπαπειπογαν]{, ες Ί]]απα οµΠα εο οαῖ ομίᾳαε Γεοπηἆαπα 

παίπταπα ε[ῖ, φαεπιαἀπιοάμπι απο ἀἰκίπηας, ΟΟΗ{ΕΙΓΘ ΟΡΟΓ- 

τει. ἆναπι εἰ αἱ παίαχα βπιας α[ὶ οἱ φυὐἱ αππ]]πας οἱ ααὶ 

τεοίαπι εἴἶαπι Ἰαρεί, 111 Ῥτογί[α5 πα[ας αοιέ]ος νἰάερίίασ. 

Ἠουο αιἴεπι Ῥετρείμο Τοπεπάαπι ε[ι, αἱ οιαμίππι ἀρίο α 

παἰαχα {οχιια τεοε[[οτῖέ, {αηίο ἀειεγίος εκἰβήπιείατ. ΑΡ- 

ρατεῖ αιίεα πιαπ]Γε[ίο πα[ας αομἰῖος 119, ααἱ εκ ἀῑπέπσπο 

ΠΙΟΥΡΏΟ αηαοίεπη οομ[χακενμηῖ, επι Ἠἰπιίο Ίδῦοτο ασοῖ[ιβ 
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Ε, Οµα5:, ΧΠ. [200. 501.Ί Εά. Βα[. Ῥ. (1941.) 
φοις ϱ) ὁπωσοῦν ἐκλυομένοις α λειποψυχοῦσι καὶ δὴ καὶ τοῖς 

τεθνεώῶσιν ἅπασιν, ὧστ εἰκότως ἄν τις ἐπιλογίσαιτο τῷ κοινῷ 

πάντων ἀνθρώπων χρώμενος λόγῳ, [69Ι}] μογθηρὸν εἶναι τὸ 
σημεῖον ἐν κακῇ διαθέσει γινόμενον. ἥτις δὲ ἐστιν ἡᾗ διά- 

θεσις αὕτη, καθ’ ἣν ἡ ῥὶς ὀξύνεται, δογματικῆς ἤδη Όεω- 

ρἱας ἔργον ἀναλογισμῷ µόνῳ φωραῦθῆναι δυναµένης. ἄνα- 
λογισμὸς ὃ᾽ ἐστὶ λόγος ἐκ τοῦ φαινομένου ὁριώμενος καὶ 
τοῦ ἀδήλου κατάληψιν ποιοέμενος" ἐπιλογισμὸς δὲ ὁ κοινὸς 
καὶ συμφωνούμενος παρὼ πάντων λόγος. αλλὰ πρῶτον ἐπι- 

λογιστικὠς τῶν εἰρημένων σημείων σκεψώμεθα ὑπὲρ ἑκά- 

στου. πολὺ γὰρ ἄάμεινόν ἐστι διὰ συμᾳωνουµένου καὶ κοι- 

νοῦ πάντων ἀνθρώπων λύγου ποιήσασθαι τὴν πρώτην δι- 

ῥασκολίαν Ππερ εὐθέως ἐπὶ τὸν ἀναλογισμὸν ἐρχεσδαιο 

ἕ 

᾿Οφθαλμοὶ κοῖλοι, κρόταφοι συμπεπτωκότες, τα ψυχρὰ καὶ 
συνεσταλμένα καὶ οἳ λοβοὶ τῶν ὤεων αἀπεστραμμένου καὶ 

τὸ δέρµα τὸ περὶ τὸ µέτωπον σκληρὀν τὲ καὶ περιτετα- 

απῖ α1ἱο απογί πιοάο επ[ο]αῖῖ ααἲ απἴπιο ἀε[ιοιεπίῖρας 

αίᾳιαε αἆεο πιοσίπῖ οπιηίρας. Ἐκ ᾳπο ποπ αβίαγάε Ρο[Πε 

αλα οοπιπημπᾶ οπιπ] πι Ποπιῖπαη ταοπαο π[ας ερῖ]ο- 

Εἰίπιο οοπε]αάετε πια]απι Ἰοο βσηππι ε[ζε, ᾳποβῖος ΤΠ 1ῃὰ- 

Ἰσπο αᾳιο αΠεοῖα αοοϊἰἀεγῖ,. Όπαεπαπι αὐίοπι ]]α αῇθ- 

οἷο Πί, ἵπ απα πα[αφ αοπ]ίασ, Ίαπι αἆ ἀοραιαίίσαπι [ρεςιι- 

Ἰαίίοπεπι αἰἰϊπαί, ἑαπίαπιαἁας απα]ορ]ίπιο ἀερτεβεπάϊῖ Ροίεῇ. 

Απα]οσϊ[πιμ5 γετο ταβῖο εἰ, ᾳπαρ αἲ εν]ἀεπίία αα[ρισαίατ 

τεῖ οἨ/[οειχαε {αοἵεΠ5 ΟΟΡΠΙΙΙΟΠεΙΙ. Εριορσί[πιας νεγο οοπι-- 

πηωπῖς ταἰῖο ει εἲ οπιπῖππι α[επία οοπ[ρεοία. Ῥεᾷ Ρρτῖ- 

ΠΗΠΠΙ ερὶ]οσι[βϊιοο ἆε Πησια]ῖ οοπβάσχεπις ΙπάΙοιῖδ; τεσβῖαΒ 

οπῖπι ε[ι εκ οοπ{ε[α οοπιππαπῖατιε οπιπῖαπα Ποπηῖπαπι Τα- 

πἶοπο {αοστα Ῥγηϊποιρίππα ἀοσίπαςςᾳ α παπι Γαῖπι Ἱπίετ Ἱπῖ- 

Πα αἆ απα]οδί/[παπι νεπῖτο. 

τη, 

Οεκῖῖ οοπεανϊς, (εππροτα εοἰίαρ[α, απγες ᾖηὶρίάαε εἰ οοη- 

(Γαοῖαε εξ ἰππὶς ρατείδις ἵπυεγ[αε. «ά Ίαεο ομῖς εἴγοα 
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ΕΚ. ΟΊναιῖ, ΥΠΗ. [59.] Εὰι Ῥαῇ, γ. (191: 

µένον καὶ καρφαλέον ἐὸν καὶ τὸ μῶ τοῦ δμπαφέσο 

προσώπου χλωρόν τὲ ὴ καὶ μέλαν ἐὺν καὶ πέλιον ἢ µο- 

Μακάν 

3 ω ’ ἃ » . Δ [ή 

Καὶ ταῦτα πάντα τὰ σημεῖα περὶ τὸ πρόσωπον γίνε- 
ται, κατά τὲ τὰς Χχρονίας νόσους καὶ τοὺς καμάτους καὶ 

Δ ῃ Δ η) .ν - Ν Ν ’ 
τὰς λειποψυχίας καὶ πολὺ μάλλον ἔτυ καια τοὺς Φδανάτους. 

3 3 . -. 

εὐεπιλόγιστον οὖν ἐστι τὰ ὀνόμοια τοῖς κατὰ φύσιν κπακοῦ 
τινος εἶναι δηλωτικὰ, κειμένου γὲ τοῦ κατ ἀρχὰς εὐθέως 
ὁμολογουμένου, ὡς τὰ μὲν ἐναντιώτατα τοῖς χατὰ φύσιν 
ὀλέθρια, τὼ δὲ ὅμοια σωτήρια ἐστι σημεῖα, ταῦτα μὲν οὖν 

” -” ” 3 / 

ἐπιλογιστικῶς ἡμῖν ὑπὲρ αὐτῶν εἰρήσθω. σκεψώμεθα ὃ᾽ 
3 ” «, 3 -” ” 

ἀκριβῶς ὑπὲρ ὅλης αὐτῶν τῆς φύσεως. ἡήίνονταυ τοίνυν 

αἱ τοιαῦτοι διαθέσεις ἤτου διά τινα αἰτίαν συντήκουσάν τὲ 
ἀἎ / Ν / , » ; ΑΝ Ἀς αἈ.ς 

καὶ διαφθείρουσαν τα σαρκωδῆ μόρια τῶν ζωων ἢ δι ἆθ- 

ῥωστίαν τῆς ἐμφύτου Θερμασίας µηκέτ ἀποτείνεσθαυ ὃδυ-- 
9 ” 3 Ἆ - -” 3 ” 

ναμένης αὐτῆς ἐπὶ τὰ πέρατα τοῦ σώματος, ἀλλ ἐν τοῖς 
/ ῃ θα} Π » - οἱ , 

σπλαγχνοις µόνοις ὀλίγης διασωξομένης. ακολουῦεῖ δὲ τούτῳ 

/Γομίεπι ἆμγα, ὑπιεπία εἲ ατίάαν οοἴογφμε Μοξϊμς [αοῖεὶ 

πῖρεγ αμὶ εἰίαπα ραϊιιάμς εἰ ἠνίάμς αµε ρἰμπιδειες. 

Έί οπιπῖα ααϊάεπι Πσια Ίαεο Ἱπ ἀῑπίπτηϊς πιοτρῖς οἳ 

Ιαροτίριις εἰ απϊπιϊ ἀελαιιῖ εἰ πιοχίο Ρο[Ππιαπα αρρατοπί 

1η {αοῖθ. Ἰοοί αιῖεπι {αοΐ1ο ερϊ]ορι[πιο οο]ίσετε, α4ασε α 

παϊαγα ας Πα ]ία [απε, αλφῖά πια ἀεβσπατο Ροῇίο 
εο, αποά Παπ αἲ ΙΠΙΙΙΟ ΠΕΙΠΟ ποπ Ροϊεβ πο {αϊετῖ, 

πἨπίχηπι ]εία]ία ε[ῖε παεοαπφπε παίυτα]ίρας αἀνετ[ίῆπια 

{απὲ, (αία απἰεπα [αἰαίατία. Ἠαεο εχρο ἆο 1] ερ]]οσῖ- 

Πιοε ἀῑοία Επί α Ποβῖίθ, 14ΠΙ ΝΕΤΟ ππϊγεχίαπι εοτΏπι ηὰ- 

ἵαχαπα ἀ]σεπίες οκρεπάαπιας. Ῥτογεπίαπί πάσι 11 α[[ε-- 

οἵπςδ απί αἲ ασαο, ᾳποά οχοεζῖ εἴ οαγποίας αΠΙΠΙΙΙαΠΙ 

Ρανίες αρ[απαῖε, απἲ Ππιροοϊ]ίαιο οα]ογῖ παν, αἱ αἆ 
εκίγεµιας Ἡ[ητιο οογρογῖθ ρατίεθ Ρχο[εγτο {9 εἰ ΕΧΓΕΓΕΓΕ Πο 

Ροΐε[ε, [εὰ [οἱι π νι[οενίριθ εχίδιαθ γεπιαποί, Όπο Πί 
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Ῥά, Ομάν, ΥΠ. [50.1 Εὰ, Ῥαῇ. Ύ. (1910) 
δηλονότε καὶ τὸ μηθ' κ ρώμ ἔτι μήτε πνεύματος νο τν 

τοῖς ἄκροις τοῦ σώματος, ὥσον έμπροσθεν ἐπέθῥευ κατὰ 
φύσιν ἐχόντων. διὰ τοῦτ οὖν ἓν τῷ προσώπῳω φαίνεται 
μεγίστη σαφῶς ἡᾗ τοῦ κατὰ φίσιν ἐξαλλαγή. παρακειµένων 
γὰρ ἀλληλοιο τῶν τὲ ὀστεΐνων μορίων καὶ τῶν ὑγροτέρων τὲ 
μαὶ σαρκωδῶν, εἶτα τῶν μὲν ὀστείνων διὰ τὸ γεῶδες τῆς 

οὐσίας ὁμοίων διαμενόντων, τῶν δὲ ὑγροτέρων καὶ σαρκω-- 
ὑῶν συντήκεσθαἰ τὲ ῥᾳδίως δυναμέγων καὶ συμπίπτειν εἰς 

ἑουτὸ, διά τε τὴν ἔνδειαν τοῦ πνεύματος καὶ τοῦ αἵματος 

ευφορωτάτη ἡ διάθεσις γίνεται. τῆς μὲν γὰρ ῥινὸς κατὰ 

τὰ καλούμενα πτερύγια μόνα σαρκοειδης ἐστιν ἡᾗ οὐσία, τὸ 

ὃ᾽ ἄλλο πᾶν ὁστῶδεο. εἰκύτως οὖν ὅταν ἤτου τετηκὸς ᾖ 

τὸ σαρκώδες ἢ) κενωθὲν συνιζήση, τὸ πέρας αὐτῆς Φαίνεται 

λεπτὀν ' οὕτω δὲ κἂν ψυχθῇ σφοδρώς, ὃ δὴ τοῖς ἀποθνή- 
σκουσιν {δη συμβαίνει. Ἠπιλουμένης γὰρ ἐν τῇ ψύξει τῆς 

οὐσίας τῶν σαρκωδών μορίων ἰσχνὴ κατ ἄκρας ἑαυτῆς εἰ- 

κότως γίνεται. καὶ μὴν οὐκ ἄλλην τινὰ ὀξειαν ὀνομάξομεν 

ῥἵνα πλὴν τῆς κατὼ τὸ πέρας ἰσχνῆς. οὕτως μὲν οὖν 1 

υἱ ἰαηίαπα [αησαϊπῖς ΓρΙτΙΠδᾳπε 1π εκίγεπιας οογροτίβ ραῖ- 

ἴε8θ αππρ]ήδ ὨοἨ Ἱπῃμαί!, οαπαπίμπι απίοα απάπαι Γεομπάσπα 

παίπταπη [ε Παδεραηί, Ἱπῃπεραί, Έαπι Ιἰσιίατ οῦ οβα[απα 

{αοἱε5 α παίητα]Ι Ῥετπππ]ίαπι Ππιπιαίαία πιαπΙ{εβο οογΠΙΕΙΓ. 

Οπέπι εἴἴαπι Ρρατίες {μπι ο[ἴεαε {τσι Πππ]άίογος Ίππι οαζ- 

ποίαε ΠΡΙ πιπίπο αἀ]ασεαπί ασ οἴἴεαε ααἶάεπι οαοά ἴει- 

τεπα εαταπα [αυ[απία ΠΕ, ΠΡΙ Επι]]ο Ρεγρείπο εχἰ[αηί, 

παίάῖογες αιΐεπα αἴηιπε οαχπο[ας α[απὴ {αοἱ]]ἴπιε ρο[]πε 
εἰ [ρϊπίας αἴίπο [αησα]πῖς Ἱπορ]α 1η [ο ἀρίας οοποῖἆετε, 

α[εοίας ενΙἀεπι{ππιας εἴι, Θἰᾳπάεπα πΠα[ας ἰαπίαπι ᾳαα 

αἷας Ἰαδροί οαγποί[ας ε[, τεµαιῖδ απίεαι οπιπῖρας ρατΗραβ 

ο[εας. Όιπατε Ύπππι γε] οατποία ε]ας ρογο οοπἰαιιετῖξ 

γε] ναοιαία οοποΙεπΐί, οχίτεπια [Π] Ῥατίε ποπ [πε σατ([α 

1επιῖς αρραχεῖ. Δά εαππάεπι «ποφπε πιοάσπαι, { Πί νεµε- 

πηεηίεχ εἴῖαπα το[γ]σεταία5, [Πουί 11116 αοοϊἀ1ί α αἱ ντα {απ-- 

οἱ [ωπί. ἸἹἈαπιᾳαε οαγποίαε Ῥατίες {προτε ἀεπίαίας, 1αιά 

Ἱπωπηθγ]ίο [ωπιπαῖς ραγερας εχἰεημαπίατ,. ΊἈοθο νθτΓο α]πΠι 

αοιίυπι παζωπι ἀἱοίηας απαπι αἱ εκίτεπια Ρρατίοε {επι]δ 
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Έὰ, Οµανι. ΥΠΙ. [ὅ0ι. 50».] Έὰ. Ῥα[. Ύ. (194. 159.) 
ῥὶς ὀξεῖα φαίνεται, κοῖλοι δὲ ὀφθαλμοὶ δια τὰς αὐτὰς αἰ- 

τίας. αἆλλ ὕσῳ τῆς ἄκρας ῥινός εἰσιν ὑγρότεροί τὸ καὶ 
µαλακωώτεροῖ, τοσούτῳ. Θάττον κοιλαίνονταυ. [501] αλλὰ 
καὶ πνεύματος ψυχικοῦ. παμπὀλλού μετέχούσυ καὶ θερμασίας 

οὐκ ὀλίγης, ὧν ἀπολειιόντων αὐτοὺς εἰκότως συστέλλονταυ. 

τοῦτο δέ ἐστιν ὀφθαλμῶν κοιλότης. οὕτω δὲ καὶ οἱ κρότ 
ταφου συμπίπτουσυν, , ὕτι μόνου τῆς ὕλης κεφαλῆς ἔχουσο 
μῦς, οὓς ὀνομαάξουσι. κροταφί- (199) τας, {ἡ ὃ᾽ ὅλη πᾶσα 
κεφαλὴὶ παντάπασιν ἄσαρκός ἐστιν, ὥτα δὲ ψυχρὼ καὶ 
συνεσεαλµένα, διότι χονδρώδη καὶ ἄσαρκα καὶ ὀλίγαιμά ἐστο. 
τάχιστα οὖν καιαψύχεται πορεσκευασμένα πρὸς τὸ πάθος 
ὑπὸ τῆς οἰκείας φύδεως, διὰ τίνα δὲ αἰτίαν ἀποστρέφεσθαυ 

συμβαίνει τοὺς λοβοὺς αὐτῶν; τῇ ὅτι µαλακωτέραν ἔχουσυ 

τὴν οὐσίαν, οὐχ ὥσπερ τὸ ἄλλο σύμπαν, ὕπερ ακριβώς λε- 
πτὸς χόνδρος ἐστὶ, λεπτῷ δέρµατι σκἐπόµενος, ὧσθ' ὑπὸ 

τῶν εἰρημένων ἔμπροσθεν. αἰτίων οἳ λοβοὶ λεπτύνονταί τὲ 

καὶ συστρέφονταυ καὶ Σηραίνονταυ καὶ πήγνυνται. ταῦτα 

εἰ; Ίιας αιϊάαοπί Γαπῖ αοπῖῖ Ἠπ[ οαµ[αθ. Όοπμ] Ῥοττο αἳ 

Ἰδάεπι οαυ[ις εκοαναπίαχγ, [εὰ ἰαπίο πιββῖδ, αμαπίο [απί 

εχίτεπιο Πδ[ο ΠἩιπ]άίογες αἴᾳιθ ΠΟΙΙΙΟΙ66. Ομίπ οἱ 111 

ΡΙαγίππαπι απάτη] Γρτῖίας εἳ οδ1ογεπα Ποπ εχ{σαπα οοἩ-- 

Επεπί, ααἶδας {ᾱ ᾳπαπάο ἀε[ιιπαπίατ, ποπ Ῥταείετ τα[ῖο- 

Ὥθπι οοπίγαλαΠίτι 1ά ααίεπι ε[ οοπ]ογαπι οαν]ίαδ. Δά 

εππάεΠπι Υετο πηοάΠ εἰῑαπα ἱεπιροτα οοΙαραπίατ, ππ[ο]οβ 

επΊπι οκ τπίνετγίο οαρ]ίε [ο]α Ἰαρεηί, αἱοςδ κροταφίτας, 

1ου ε[ῖ {εππροτα]ες αρρε]]απί, «παπα τε]ᾳαππα ΟΠΙΠΘ οαριί 

ΟΔΥΠ6 Ῥτοτ[ας σαγεαί. ΑΠΥεδ ΡοΓγο {ἱροπί οἵ οοπίγαἩπ-- 

ἴπγ, αιιοᾷ οατἰι]ασίπεαο εἴ πο οαχΠθ βΠέ, Ράτιπη(αθ {δη- 

συϊπῖς Ἰαρθαπί, Τίαφαθ οεἰ[Ἡπιε τε[]σεταπίατ, αἆ α[ε- 

οἴαπι [πα παίυτα Ῥτορεπίας, Ύεταπα οφπῖά οπ{[8ο ε[ί ος 

πας εαγαπη ρατίες Ἰπνετίαπίαν ὁ. Απ αποά πιο]]]οτ Π{ 11]α-- 

ταπι [αρβαπίϊία: παπα τε]απαγαπαι ρατΗπαπη, οπαθ ποη αλα 

Γαπὲ, Ύπαπι {επι Ι[ππια «μτΗ]ασο ἴεηπί οαίε οὐάμοία Ο0 

Ίας οαπ]άεπι ΡταεάΙοία5 οαπ[ας 1Ππίππαε απγΙπΠι ρατίες οχ- 

ἱεηπαπίωτ, ἸΠπνετίαπίατς {οοίοχε 4επ[ογεδαπε εγαάαηί. 
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Ἐά. Οµατι. ΤΠ, [5299.1] Εά. Βα!, Ῥ. (199. 
Χ , 3 ” υ 3 - 

δὲ πάσχοντὲς ὀπίσω τείνονται μᾶλλον ἐπὶ τας ἀρχὰς τῶν 
Ώ 3, 3 ” . ” 

τὴν αἴσθησιν αὐτοῖς παρεχόντων νεύρων. τὸ μὲν γὰρ σπᾶ- 
-.. / κ 3/ 

σθαυ τοῖς ἵμαντωδεσιν ἅπασι ξηραινομένοις κοινόν. ἴδιον 
- 3 - - 

ὃ” ἑκάστω τῶν ἓν τῷ σώματυ μορίων ἐπ ἐκεῖνο τὸ µέρος 
δ ’ ) 9, ν - » - 3 
ιαστρεφεσθαί τὲ καὶ περισπασθαι μαλλον, ἕνθα τών ἐμ- 

3 -” ΄ ε] ’ -” 

Φυοµένων αὐτῷ νεύρων ἐστὶν ἡ ἀρχή. Θεάσασδαι γοῦν ἐστιν 
ἐναργώς τοῦτο καὶ κατὰ τοὺς δακτύλους. ἐὰν μὲν. ὁ ἔνδον 
τένων ὑπό τινος αἰτίου ταθῇ, κπαμπτομένους τοὺς δακιύλους 

κ .] Ε] .” 3Ἡ ἤ ει απ. ” ’ . 4 

σαφώς ἐστιν «δειν, έαν δὲ ὁ εξωδεν, ἐκτεινομένοις. ὅδια δὲ 
/ Δ αν ΄ ΄ πι -- ο 1 1 ͵ Αλ] 

τήνδε την αὐτὴν ἕηροτητα τὲ καὶ πῆξιν ὅλον Ἱ0 δέρμα τὸ 

περὶ τὸ πρὀσωπον πᾶν σκληρὀν τὲ φαίνεται καὶ περιτέτα- 
µένον, ἐναργέστερον δὲ ὁράιαι τὸ πάθος αιτοῦ κετὰ τὸ 
µιέτωπον, ὅτι σαρκοειδὴς οὐσία λεπτὴ κατὼ τοῦτο τὸ μέρος 
ς ο.) ρ] - δε ΄ ε δὲ κ ᾿ ώ 3 «. / - 

ὑποβέβληταυ τῷ δέρµατι. πάσχει δὲ ὑπὸ τῶν εἰρηµένων 

αἰτίων ἡᾗ σαρκώδης μᾶλλον φύσις τῆς ὁερμαιώδους. 3 δὲ 

τῆς χροιᾶς μειαβολὴ μοχῦηροτάιη μέν ἐσειν, ἡ ἐπὶ τὸ µε- 

λαν, ὡς ἂν ἀποψυχομένου τοῦ αἵμαιος, ὥσπερ ὅταν ἐκτὸς 

ἐκχυθὲν θρομβωθῆ μετριωιέφα δὲ ᾖ ἐπὶ τὸ χλωρόν, εἰώ- 

Γεϊπάο τείτα]απῖατ εἰ οπαπι ππαχίππε Ρο[απί αἆ ογἱσίηεπι 

πεγνοσαπα γεουτταπξ, α ααἶρας [επίαπι αοοθροτο. (οπνεΙ]1 

ηαπι(Ἱο οοτ]ασεῖς οπημΊρας εκ[ῃοσα!1 6ΟΙΠΙΠΙΙΠΕ ες αἀ 

Ρατίεπι απίεπι ἴ]]απι τεβεοίῖ ρο[ῖας εἰ γενοτ, Ὀπάα πεχνι 

απ {π ἀρίαπι ἀπ[εταπίασς οτἰβίπεπι ἀποαπε, ῥτοχῖαπι ε[ 

Πησα]αταπι οοτροεῖς ραγΗημπι, Ἠοο παππ(πε εἰῖαπι ἵπ ἀῑρῖ- 

ης αρετη[ἤπιε Ροϊε[ε ν]άετ. ἵΝαπι Π (επᾷο Ιπίειπας α]ῖ- 

ὅτα ἆθ οαυ[α πια]ε αΠεοίας [πετί, υ]άεα αρετῖε «σι[οφ 
1ΠΠεοίΙ, { νετο εκίετπας, ἀῑεπάι,. ΕΠ απίεπι τα Τρία 

Πεοϊίας αἀβτ]είῖοφααο οαι[α οιχ ἰοία ους {αεῖεῖ ἆπτα ἵεῃ- 

{ααπε ΠΙ. Ότο ἴαπιει 1π {τοπίο πιπ]ίο οετηϊίας ενϊάεπ-- 

Πας, ααοπίαπι 1]]ο «ατο αἁπιοάσπι ἰεπιῖς ου Γαρ]εοία΄ εἴε. 

ΑΠΠΟΙίΠΓ γετο α Ργαεάϊοίῖ5 σας πια]ίο {αο]Παςδ οατο (παπι 

οπ{ῖδ. Αί γετο οο]ουτῖς πιπίαξίο ἵπ πῖσγαπαι απϊάεπι οΠΊΠΙΗΤΑ 

Ῥε[πια εΠ, τί απαε [βησιῖπο τε[εὶσεγαίο Ρτονοπῖας. ἨΟΠ 

απίετ παπι απάπι εχίτα να[α εΠα[αδ 1Π ΘΤΓΗΠΙΟ5 6ΟΠΟΙΕ- 

νΐέ  Όπας νετο αἆ εαπι Πί οοἱογεια, 4ἴῑειΙ Ογαεοί χλωρὸν 
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Εά. Οἶαχι, ΤΠ. [502.] Εά. Βαΐ, . (199.} 
Φασι δὲ οὕτως ὀνομάδειν οἳ παλαιοὶ ποτὲ μὲν τὸ ὠχρὸν, 
ἐνίότε δὲ ὡς οἳ πολλοὶ κθράµβας τὲ καὶ θριδακίνας καλοῦσι 

Σ]ωρὰς, ὅπερ χρώμα μελάντερόν ἐστιν ἐρυθροῦ καὶ οἷόν 

αρχή τις τοῦ μελαίνεσθαέ τὲ καὶ πελιδνοῦσθαν ψύξεως ἐρ- 
γαδομένης αὐτὸ, παθάπερ καὶ τὸ μέλαν, ὧστ εἰκότως καὶ 
τὸ πρόσωπον, ἐν ᾧ πανε ἐστὶ τὰ γεροειρηµένα, προσαγαρεύξ- 
ταυ νεκρὠδες, καὶ τοῦτο ἐν μὲν τοῖς κεχθονισμένοις νοσή- 

µασι πολλάκις ὁρᾶται γιγνόμενον, ὀλιγάκις ὃ᾽ ἐν ἀρχῃ. διὸ 
καὶ κινδυνωδέστατόν ἐστιν, ὥς ἂν μηδὲ την ἀπὸ τοῦ Ἰβόνου 

πρόφασιν ἔχον. ἐπὶ µακρῷ μὲν γὰρ χρόνῳ συνιακῆναί τε 
τὸ σώμα καὶ ψύχεσθαι τῶν ἀκρωτηρίων τινὰ Θαυμιαστὸν 
οὐδέν. ἐν ἀργῇ δὲ καὶ μάλιστ ἐν ὀξεῖ νοσήµατο πάνεως 
ὀλέθριον, εἰ μὴ διά τινα αὐτίαν ἑτέραν τῇ τοῦτο γεγονὸς, 
ὁποῖαι ὃ εἰσὶν αἳ ποῦτο ποιεῖν δυνάµεέγαι κατὸ τὴν ἑξῆς 

ῥηῆσιν' αὐτὸς ἐδίδαξε.. νυνὶ δὲ ὃ χρὴ προσθεῖναὲ µε παρα- 

λελεῖφθαι δοκοῦν ὑπ αὐτοῦ πρότερον ἄκουσυν. ὥσπερ γὰρ 

ἐν τοῖς χρονίοις νοσήµασε τοιοῦτον γἰνεσθαυ πρόσωπον οὐκ 

γοσαπμξ, ΠΗΛΙΟΥ Π]α]ίο ο[ί. Θίο απίεπι νεϊεγεδ Υοσᾶτε οο-- 

[πενεταπί αἶιας ραἱΙάσπα, α]ίας νυιχίάε, «οπιοᾶο πια] 

Ῥγαίσοσπα αἱ Ἰαοίιοααι υΙχίάεςε αρρε]]απε, οαμῖ οετίο οοἶος 

πϊρτῖοι εἴι 4 παπι παρει εἲ γε]αίί ΠπΙμαπα ααοᾷάσπα ηἰστί- 

Πει εἰ Ηνοχῖδ, α {σίάτίαίε [απ οἱ οο]ος Ἠῖσες Ρτογε- 

ΠΙΕἩς. ϐὉ ΠΠΙΟΡΤΕΙΑ Παπά ἴεπιετο {ας1ε5 115 οπιηῖβαδ, ᾳααθ 

ἀῑοίας [αμ {οεαῖα ποίῖ, Ιεία] οεη[είαγ. ΑΛίᾳαε ἵπ Ίοι- 

δἱ5 ααἶάεπι Ὠογβίς [α8ρΕΠΙΠΙΕΤΟ ρε πα απίεπα ΙΠΟΤΡΟ-- 

ΤΗΠΙ χαγΟ ἴα] εγαςῖ, εοπιᾳαε ο)ϐ ;/οαμίαπα Ρρετ]οι]ο[/ πια. 

εἰ, πί α«παο [επιροτῖς Ιοηριαᾶ]μῖ αοοερία τε[εγτῖ ΠΟΠ 

Ρο[μΐ, Ίκαπιᾳπθ πιοτα [επιρογί Ιοησίοτε εἰ οΟΓΡΙΦ οοπ{ᾶ-- 

Ῥείοετο αἱ εχίτειπας α]ηαοί οοτροχῖ ρατίες τε[τσετανῖ, 

Ἠοη ἀεΡρεί οπῖ(παπα ππῖχαπα υἰάεχ]. 1π τεοεΠΙϊ νεΓο ΠΙΟΙΡο 

ΠΙΩΣΙΠΙΕΩΙΕ αοιίο ΟΠΙΠΙΠΟ εχ]μαίε εΠ, ἨϊΠ {οτίε ἰα]ς 

θ]Ιαπι οπαπάασι οἨ οα[απι ογα[ετ; απαπε απῖεπι 1 εΠΙ-- 

οεγο Ρο/πί, 1ρίο ρο[εα ἀῑείαγας ε[. ἔἂιαπο απίεπι ποᾷ 

40: 6ο Ρτασίογαιί[απα νάείαχ αποάφπο αἀᾖοιεπάαπα α Ίπο 

ε[ἰ, ρεῖας αι{ομ]ίία, ΊΝαπι απεπιαάπιοᾶιπα ρε 1οΗ605 ΠΙΟί- 
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Εά. Οἶναχι. ΤΠ. [20Ῥ. 693.1 Ἐά. Βα[,. Υ. (4199.) 
ἂν εἴη µεγάλως ὀλέθριον, οὕτως οὐδ᾽ ἐν ψυχρῷ χωρίῳ καὶ 
Ζειμώνι καὶ καταστάσει ψυχρᾷ καὶ γεροντικῇ, καθάπερ ἐμά- 
Όομεν ἐν ἀφορισμοῖς, ὣς ἐν τῇσι νούσοισιν ἧσσον κινδυ- 

γεύουσιν οἷσιν ἂν οἰκείη τῆς φύσιος καὶ τῆς ἠλικίης καὶ 

τῆς ἔξιος καὶ τῆς ὥρης }ἡ νοῦσος ᾖ μᾶλλον ἢ οἷσιν ἂν μὴ 

οἰκείη κατά τι τουτέων ᾖ. 

/ 

. 
[595] -ν μὲν οὖν ἓν ἀρχῇ τῆς νούσου τὸ πρόσωπον 

τοιοῦτον ᾖ καὶ µήπω οἷόν τε ᾖ τοῖσίν ἄλλοισι σηµείοισυ 

ξυντεκμαίρεσθαι, ἐπανερέσθαι χρὴ, μὴ ἠγρύπνηκεν ὁ ἄν-- 
Όρωπος 1 τὰ τῆς κοιλίης ἐξιγρασμένα εἴη ἰσχυρῶς ἢ 

λιμώδές τι ἔχη αὐτόν. καὶ ἣν μέν τι τουτέων ὁμολογέην 
ἦσσον νομίδειν δεινὸν εἶναι. κρίνεται δὲ τὰ τοιαῦτα ἐν 

ἡμέρη τε καὶ νυκτὶ, ἣν διὰ ταύτας τὰς προφάσιας τὸ 

πρόσωπον τοιοῦτον Π. τν δὲ μηδὲν τουτέων φησὶν εἶναι 
μηδ᾽ ἐν τῷ χρὀνῳ τῷ προειρημένῳ κασταστῇ, εἰδέναυ 
χρὴ τοῦτο τὸ σημεῖον Θανατώδες ἐόν. 

Ῥος {αοΐεπι ἴαιεπι ουαάετο πο ε[Π αἀπιοάαπι ρεγπῖοϊοΓατην 

ία πεο 1Π τεσίοπε {Πσιάα εἰ Ἰ]έπιε αἳ Γσίιάο οαε[ῖ Παία 

εἰ (οπ]]ϊ αεἰαίε, Ποῖ ἵπ αρλμοχϊ[πιῖς ἀῑάΙοίππας, 1ΙΠ ἨΠΙΟΤΡΙ6 

πΠηις ρετῖοπ] ε[ζε, απ παϊπταες αεία ῖ, Παβία], {επιροτί-- 

ᾳπε απηπϊ παρ οοποχααπέ, ααπι απὶ πα]]α ἵα το οτι 

1{15 οοπγεπΙμηξ, 

ΤΠ. 

Πιαφμε [ ρτιποϊρίο ππογδὶ [αεῖες τα]ῖς ε[ξ εἰ ποπάμπα ροίε[ῖ 

αἰίς ευ ποεῖς μ]ία λαδετὶ εοπι]εοίµγα, ἴπΕεΓΤΟΡαΤε ΟΡΟΥ-- 

τει, απ υἱρι]ία ργαεσε[}ετίε, απ ψεπίτὶς γεΓο]ωτῖο, απ ἵπ-- 

εἀία. «ἄο [ εοτµπι αἰϊφμια ᾖ[αϊιεαιμτ, ππἶπις ρετὶομ[ὲ 

/µζε[]ε ατὀἰεγαπᾶμπι εβ. -«4π νεγο εας οὗ εαι[α. [αεῖες 

ἐαἰῖς ερα[ετῖε, μπα ἀῑε ποοίεφµε Ἱ]μαάίσαίωτ. δἱπ αμίεπα 

περα ομῖοφιατα [οΥµῖῃ Ῥταεεε[[]ε πεο πίτα ἔεπαερμς 

Ῥγαεάϊσίωπα ἀῑε[ιπῖε, [σπα Ίος Πιογεῖ/εγµῖ ε[]ε ἁιδί- 

ἑαπάμπι ποπ ε[. 
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Εὰ. Οἶωσι, ὙΠΠ., [50β.] Ἐά. Βα[. Ψ. (159.) 
᾿Ολέθριον μὲν ἐσχάτως ἐστὲ καὶ ἀνίατον γύσηµα, καθ 

Ὁ νεκρῶδες «εὐθὲς ἐν αρχῇ τὸ πρόσωπον ἐγένετο χωρὶς τῆς 
έξωθεν αἰτίας. τούτου ὃ᾽ ἧττόν ἐστι κινδυνώδες, εἰ διώ 

τινα αἰτίαν προφανῆ, καθάπερ εἰ τύχοιυ διὰ σφοδρὼν ἄγρυ- 
πγίαν ἢἡ ἔνδειαν τροφῆς ἢ) ῥεῦμα γαστρός. ἄμεινον μὲν γὰρ 

μηδ᾽ ὑπὸ τῶν τοιούτων αἰτίων ἐσχάτως καταλύεσθαι τὴν 

δύναμιν ἐν ἀρχῇ τοῦ νοσήµατος. ἦττον δὲ ἐστι κινδυνῶδες, 
εἰ διά τι τούτων εἴη γεγονὸς, αλλ οὐ διὰ τὴν τοῦ νοσήµα- 

τος κακοήθειαν. τις δέ ἐστιν 3 διάθέσις τοῦ σώματος, 

ἐν ᾖ τοιοῦτον ἀποτελεῖται τὸ πρόσωπον, εὐθὺς ἐν ταῖς πρώ- 

ταις ἡμέραις Ίδη σου φράσω σαφώς διὰ βραχέων. ὁπόταν 

ἀθῥωστία τῆς καθεκτικῆς τοῦ ζώου δυνάμεως εἰς ταὐτὸν 

ἀφίχῆται λεπτύτητι χυμῶν ἅμα Θερμῷ πυρετῷ, διὼ μὲν τὴν 
ἀρῥωστίαν αποκρίγεταί τι συνεχώς ἀὐρατον ὑπὸ σµικρό- 

τητος ἔξω τοῦ δέρματος ὡσανεὶ λεπτομερῶν ἀποθῥεόντων 

χυμῶν, ὁ δὲ πυρετὸς ἔτυ δὴ καὶ μᾶλλον ἐκδαπανᾷ μὲν 
τοὺς λεπτοτάτους χυμοὺς, ἐπιλεπτύνευ δὲ τοὺς ἧττον τοιού- 

τους, ὡς μὴ διαλείπειν τὴν πένωσιν, αλλ ἐοικέναυ συνεχέσιν 

Ρετιοπ]ο[Ππχας πποτρας α[ι εί ρτοτίας Ππουταδ1]15, ἵπ 

απο Γαπι α Ρεϊποϊριο {αοῖε ]εία]] πηπ]]απι εχίεγηαπι οῦ 

οα[απΙ εναΠ!ί. Θἱ γετο ενίΙάεπς α]ἴπα εαπία, αἳ Ἰπιπιοᾶε- 

ταία νὶρί]α απἲ Ἰπεαία απἲ αἰνί ρτοβανίαπα απίεοε[Γεγίε, 
πηῖπας 1Πεβ ρετίοα]. ΊΝαπι ρταε[ιατεῖ απἰάεπι πεο αἲ 16 

οαυῇ5 ΥΊγεδ Ῥεν Ἱπ]]α ΠΙΟΥΡΟΥΗΠΙ ἰαηίορετε εχ[ο]μίας ε[ἴε, 

αἳ πιυ]ίο πΙΙΠΠΘ Ρεχίου] {μεν αἳ αἰἴαπα ε)αθπιοᾶί οαπ/[α 

ᾳµαπι α ΙΟΥΡΙ πιαρμίαίο εκ[ο]αῖας {α1ς, Όπας απίειι 

οογροσί6 α[εοίίο Π{, Ύαε Ῥγϊπιϊς ἀἱεριις {αεῖεπι ἴαπι ἆε- 

{οχπιεπι τεάἁϊξ, Ίαπι ΕΡὶ αρετίε Ῥτενιίεταας εχροπαπι, 

Ομωαπι τείεπίτῖς, Ύᾳωάαε ἵπ απϊ]πια]ϊ ε[ι, {αου]ίας Ιπιρεοῖ]]α 

εκιΠἰεγΙῖ, πια]ᾳαε ΠΠΠΠογες Ίεπαες ουπι {έρτε σα]]άα Γὅπι- 

Ρεν απ]άεπι α]ᾳαῖά, αποά Ρτορίεν Ῥταν]ιίαίεπι οσα] οεγηῖ 

ηος ΡροίεΙ, εαεπάρας πΙπῖταπα {επαῖρας ἨἩππιοτίβας οκ-- 

Όττα ομίεπα νασπαίας, Γεῦγῖς γετο ἰοπιί[ππιος απίάσια Ίπ- 

Πη0χε5 εἰἶαπι Ππαδίδ αβίἀπηΕ, οια[βογε ππίθΠι εσίεηιιαῖ, 

αἆεο πί πιοτα πα]]α ναοιμα(1οπῖ ΙΠπίεγροπαίασγ πεο πππ]ίαπι 
ἀῑΠεταί αἳὖ αἰμάμῖς νοπι ρα ααἲ ρτοΠιν]ς αἶνί απὲ ἵπι- 

σΑΙΕΝΡΞ Τοῦς ἉγίΠε ΡΑΒ5 ΤΠ. ο 
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Εὰ. Οἶλανι, ΥΠΗ. [5οῇ.] Ἐὰ, Ῥαΐ. Υ. (1229). 
ἐμέτοις ἢ διαθῥοίαις γαστρὸς ἢ τῇ δι οὕρων ἀμέερῳ κενώ- 

σευ. πλὴν ἐκεῖναι μὲν αἳ κενώσεις αἰσθηταὶ καὶ ταύτῃ δια- 

φέρουσιν. ἣν δὲ νῦν ἐγὼ διηγησάµην διὼ λεπτότητα τῶν 
κενουµένων αὀρατός ἐστιν. οὔκουν οὐδὲ συνέστη ποτὲ τὸ 
τοιοῦτον πρόσωπον ἐπὶ φλεγματώδει νοσήµατυ, καθάπερ 
οὐδ᾽ ἐπὶ πληθωρικῷ διὰ πλεονεξίαν αἵματος, ἀλλ ἔνδειάν 
τὲ μᾶλλον εἶναι δεῖ κατὰ τὸ σώμα καὶ κόπους τινὰς προή- 
γεῖσθαι καὶ φροντίδας. ἐπὶ τοιούτῳ γὰρ αΌροίζεται χυμὸς 

πικρόχολος. εἰ δὲ καὶ τὸ χωρίον εἴη Φερμὸν καὶ ἡ ὧρα 
τοῦ ἔτους θερινὴ καὶ ἡ κατάστασις δερμὴ καὶ Σξηρὼ, τότε 
δὴ καὶ μᾶλλον ἔτοιμον ἁλώναι τοιαύτη διαθέσει, καὶ πολὺ 
μᾶλλον, εἰ χολωδέστερος ὁ ἄνθρωπος είῆ φύσει. καὶ μὴν καὶ 

ῥᾳδίως ἔνιου διαφοροῦνταί τε καὶ διαπνέονται καὶ οἳ τὸ 

στόμα τῆς γαστρὸς ἔχοντες ἀσθενέο. ἅπερ εἰ καὶ αὐτὰ 
συνέλθου τοῖς προξιρηµένοις ἑτοιμόιατον, ἁλώναι τὸ τοιοῦ- 

τον σῶμα τῇ τὸ νεκρῶδες πρόσωπον ἐργαξομένη διαθέσει. 

τοῦτ οὖν γινώσκων τις οὐκ εἰς πρόγνωσιν µόνον, αλλὰὼ καὶ 
εἰς Θεραπείας εὕρεσιν ὑὁδηγήσεται σκοπὸν ἔχων στηρίξευν 

πιοάογαία Ῥεν υγῖπας ναομαίῖοπθ, ΠΙΠ ααοά Ἠαο Ἰοπ/[α ἆἀε- 

Ργεμεημά{ ρο[[απί, εἰ ἵπ Ἰοο φπϊάεπι ροβία ει εογαπα ἀΗ[-- 

τεπί]α, 1]]α απίοπι ἆθ Ύπα πιοάο ἀῑσὶΙ Ῥτορίει εογαπι α1ἴιαθ 

ναεπαπίασ {εηωίαίεσα νιαπι {ωβι. ἸἈΝαάπααασπι 6ΥΡο {α01Ε8 

ἰα]φ οοπΗςῖί 11 ΠΙΟΥΡΟ Ρἰαί[ο[ο, αβί πεο ἵπ ρ]ειμοεῖςο, 

Ρτορίες [απρυ]πῖς τεάυπάαπίίαια,  ἸΠπάϊρεπίῖαπα Ρος 1π 

«οχροτο ε{ζε εἰ Ίαμογες ουταίφαε ριφεσεβη]α οροτίεῖ. Θίο 

επῖαι ασ αῖς Ρ]αγίπιαπα Β1]1ο Παπιογῖς αοσαλα]α!ϊ. 91 Υογο 

ΥΕΡΙΟ Ρταείεγεη οα]]άα ε[ι εί {επιρις απΠϊ αε[ναπη οαε]ῖ- 

απε Παΐις οα]άις εἰ ῄοοιφ, ἵαπο εεγίε εξίαπι {αοῖ]ας ε[ὶ 

αΠεοία 1ο ργεµειμά1, εἴ πια]ίο αἆμιο πιαρὶ Π Ἠοπιο [αα 

παίυτα αἆ Ῥ]]εσι Ρτορεηῇος εΠ. Ῥιαπί απίεπι 6ἳ ϱ«πογαπα 

οοτρογα τε[οἰναπίαν αἴᾳπε ἁΠαπίας ρεγίαοῖ]ε, [απί εἰῖαπα 

αιά νεπίτίου] ο Ιπιρεοί]]απι Ἡ- επί, φαας {ῇἱ οι Γαρε- 

τ1ογΙρα5 οοπουτγετ]ωΐξςᾳ εο αΠεοία. «θΟΥΗΙΡΙ {αοἱ]Ἠ παπι ε[, α 

ᾳπο Ιεία]] Ἠῖο να]ίας πα[οιίαν, ᾿Ἔημο ααϊ 14 πονεγῖῖ, 

ΠΟΠ ΠΠΟάΟ ΠΙΟΠΙΕΠΤΗΠΙ πηασπαπι αἆ ρταρουβπο[οσπάαιπ, Υθ- 

τα} εἰῖαπι αἆ επγαπζαπα εΠ[ οοπ{εηπαίας; {οοραπι Ἠππο 
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τὴν δύναμιν εὐστομάχοις τροφαῖς. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ὡς ὁδοῦ 

τι πάρεργον οὐ σμικρὸν εἰρήσθω. περὶ δὲ τῶν ἔξωθεν αἲ- 
τίων ἐπισκέπτέον ἀκριβέστερον. ἔστυ δὲ ὧν μὲν αὐτὸς ὀνο- 

μαστὶ ἐμνημόνευσε, λιμὸς, ἀγρυπνία καὶ διάρῥοια. προσ- 

Θεῖναι δ᾽ ἔξεστί σοι καὶ τὰ τούτοις ὅμοια, κένωσιν ἄμετρον 
αἵματοὸ ἐκ ῥινῶν ἢ μήτρας ϱἢ αἱμοθῥοῖδος ἢἢ τραύματος ἢ 

ὁπωσοῦν ἑτέρως. [ὅ9θ4] ἔτι τε λύπην σφοδρὼν, ἐφ αἷς 

τισιν αἰτίαις συστῃ. τάχα ὃ εὔλογον ταύτην ὑπολαμβανειν 

εἰρῆσθαι δυνάμει πρὸς “Ιπποκράτους ἐν τῷ τῆς ἀγρυπνίας 
λόγῳ. γίνεται μὲν γὼρ καὶ δι ἄλλας αἰτίας ἀγρυπνίας, γί- 
νέται μὲν δὴ καὶ διὰ λύπην, ὡς ἐπὶ πλέον ἥκειν λύπης 

ἀγρυπνίαν καὶ διὼ τοῦτο περιέχειν αὐτὴν εἰκότως λεχθ ἡσε- 

ται. οὕτω δὲ καὶ ἡ 'γαστὴρ ἰσχυρώς ὑπελθοῦσα παράδει- 
γμά σοι πάσης ἀμέτρου κενώσεως ἔσιω. τῷ γε μὴν ἐπιμε- 
λῶς τοῖς (4323) ἔργοις τῆς τέχνης ὠμιληκότι καὶ τρίβωνο 

τῆς ἑκάστου τών πραγμάτων ἰδέας ἐμφαίνεται πολλάκις ἡ 

ποιήσασα τὸ πράσωπον τοιοῦτον αἰτία. δύσρητα ὃ᾽ ἀὐτώῶν 
ἐστι τὼ γνωρίσματα καὶ ὁιὰ τοῖτο διδάσκειν αὐτὰ λόγῳ, κἂν 

ἨαΡεηπς οἵδῖς νεπ!γ]οι]ο ορἰ1πηῖς, εὐστομάχους Όταεοί νοσαπ!; 

νίτες οΟοΠΠΥΠΙΗΓΕ,. Ύδγιπι 1ία ια νίαε Ἰαπὰ Ότενο ἆἷ- 

γετίϊοπ]ιπι ἁῑοία ΠΠ, ἆασπι νετο ἆε εκ[ετηῖς οβη[ αεσο- 

ταῖῖας ἀῑ[ετεπάαπι. Θηπῖ απίεπι Ί]]βε 4ὐπ5 ορο ποπιϊιᾶ-- 

επι τεσεη/{ηῖ, Ιπεάϊαν νὶρϊ]]α εἲ α]νί τε[ο]αῖο,. Οαἴρας. 

αἀάεςδ, { ΗΡεῖί, αἰια 1ρῇ5 Πα, αἱ Ἱπιπιοάίσαπι [αησιἱηῖν 

ε πατῖριας αμί πίετο απ Ἠαεπιοττμοϊάίρις αιἲ νπ]πειε αυ 

8Πο αιονῖ πΙοᾷο ναομαΙΙοπεπ. ΕΓαείεγεα Ιπ]βίίαια Πιας-- 

Ἠ8ΠΠ ϱΠεΟπΠ(Πε εάΠΠ οοσβ[ο ΙΠπγεχειῖ. δεά Ίαπο {οτίο 

{8 ντρι]Π αἲ ἨΗϊρροοταίε οοπιργεµεη[απι ποπ αρ[ατάθ. 

εχἰ[πιατὶ Ῥο[π, ΊἈΝαπιααε πἲ αἶ]αθ οὗ οαπία5, {ο [οἱεΠέ 

εἴῖαπι εἰ πιπ]ίο απίάεπι {γεφιεπίῖας α (γα οχοῖατῖ, 

Ο πα πιοΡγεπα 1]]απι [Πρ ν]σῖ]α οοπΙϊπετί χεοίε ἀῑοῖ ροϊε[, 

Φ]ο εἴ αἶνας Ρ]ατίπιαπι Ρτοβπεης ΟΠΗΡΙ6 ΙΠΠΙοάεγαϊίαε να- 

οπα{1ομ]5 εχεπιρ]απι εῇ[ι, Αοσο ἰ]ε απἶάεπι απὶ ἀἰ[σοπίετ 

1η απ ορετῖΡις νεγ[αίας ε[ εἶ ἵπ ΠΠσΙ]ατήΠα ΤΘΓΙΠΙ Εογπια 

ππ]έηπα ἰχιίαθ εχεγοϊίαίασφας, οδΠ[αΠ1 {46ΡΕΠΙΠΙΕΤΟ αδιιο- 

[οἱ 4Ἡάε {αοῖεπι ε]αςπιοβί ἹπάπχετΙξ, εαγυτὰ ἴπιπεῃ ποῖίαΒ 

ο) 
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εἰδῶσιν οἱ πολλοὶ τών ἰἑατρῶν ἀφίστανταυ. πρὸς ἡμῶν ὃ᾽ 

εἴρηταυ πάντα κατὰ τὰς οἰκείας πραγµατείας, ὥστε καὶ σὺ 
µαθων αὐτὰ δυνήση ποτὲ καὶ αὐτὸς εἰσελθων πρὸς ἄρῥω- 
στον ἀποφήνασθαι περὶ τῆς τὸ τοιοῦτον πρόσωπον ἐἔργασα- 
µένης αἰτίας, καὶ μᾶλλον εἰ καὶ προηγησαμένην ἅπασαν 
δίαιταν εἰδείης τοῦ κάµνοντος, ἐπεσκέμμένος δ᾽ ἔτι περὶ 

τῆς κράσεως εἴης αὐτοῦ, καὶ πολὺ μᾶλλον, εἰ καὶ τῆς τῶν 

ἀρτηριῶν κινήσεως ἐμπειρίαν ἔχοις, ἔτι τε τῆς τοῦ πυρετοῦ 

ποιότητος. ὑποκείσθω γάρ τις ἕνεκα παραδείγματος ὥρᾳ 
Φέρους ἐν καταστάσει θερμῇ καὶ Σηρᾷ χολώδης φύσει νεα- 
γίσκος ἐκ ταλαιπωρίας τε καὶ ἐνδείας καὶ λύπης ἠθγμένος 
νοσεῖν. ἔστω δὲ αὐτοῦ καὶ ἡ Φερμασία Φδάκνουσα σφο- 
δρῶς τὴν ἀφὴν ἡμῶν, τὸ ὃ᾽ οὖρον χολώδες, ὅ τε σφυγμὸς 

ἀθῥωστίαν δυνάμεως ἐνδεικνύμενος, ὑπόπτευσον τὸν τοιοῦ-- 
τον ἐν τῇ προκειμένη κατὰ τὸν λόγον τόνδε γενήσεσθαυ κα- 
τασιάσει, ὃι Ἡν τὸ πρόσωπον νεκρώδες ἐν τάχει ἔξεω μὴ 

φθάνον γὲ προσηκύντως τρἐφεσθαι. μὴ τοίνυν ἔστω ταῦτα 

περὶ τὸν κάµνοντα μήτὲ προγεγονότα μήτὲ κατα τὴν πρώ- 

νεγρίς αεχρ]ίοατε ἁλΠοῖ]ε εΒ, οὗ Ἱάηπε εκ πιεᾷ]οῖς Ῥετ- 
πα] οαπαπηνῖς πο[τεηί, [οπ]ρίο ἴαπιεη ἆοοετο ἀε[ιίεταηί, 

Νορ απίεπι οΠ1Πε5 Ργορτί5 ]οοίς, πῬῖ ϱα5 ἰγαοίατὶ οροσίῇέ, 

εχριοανΊπηαδ. Ότας ἴα ᾳποσμθ { ποβῇ, ροϊίετῖς αΠᾳπαπᾶο 

αἆ 8ερταπα αοοεἆεπβ οαμίας 11] αρετῖτεο, α οπἴραςδ {αοἱθς 

ε)αδπιοᾷϊ ΡτοΓεοία ε[, πιαχκίπιθ [ΠΠ ποία Εδί Πί νΙοίας οιι- 
ης χα{ίο Ύαπα ἱεππί, αἴᾳαο 1π[αρες αἰεπάοσῖς απαἱεπαπα 

αι αρβας ἰεπιρεγαπιεπίωπι εἴ αππμ]ίο εἰίαπι {αοῖ]ῖας, {ἱ ατίο- 

τ1αγαπα πποίυπα εἰ Γεργῖς απαλ[αίεπι Παυαετὶς εκρ]οταίαπι. 

Εῇο επίπι, εκειπρ]ῖ ρχαία, ααὶ αε[αίε οα]ᾷο [οεοφαθ 

οαε]ῖ Παίΐα, αεῖαίε Ἰανεπῖς εί παΐηπτα Ρ]]]ο[ας ες Ίαρογε οἵ 

Ἰπθᾷία οἵ χποεχογθ οοθρεΓΙέ αοσιοίΐατο. Ἐ[ίιο ῥγαείετεα οα1ος 

ε]αδηιοάί αι {αοίανα πο[ίγαπι νοΠαπιθπίος πιοχάἰοεί, πτίπα 

Ῥ]]ϊοία, ρα][ας ἁρπίᾳιπο νΙγίαπα 1αιρεοἳ]Π1{αίθιι Ῥταε {6 {εταί, 

εαπι ϱπίάεπι {Πο α[εοίππι 1πὶ αποπιοάπιοᾷαπα Ἠῖο ἀῑοίξατ, 

Γαοἴεπιᾳπα πιογζεγανα Ῥγογί Παρίαχαπι εκ]βίπια, πΙΠ ρτίαθ 
ορροχίµηε αἰαίπν, ΆΑδο γὙετο Πα πεο ργβεοε[Πετίηέ 1Π 8ε- 
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την καὶ δευτέραν ἡμέραν πεφηνότα. τῇ τρἰτῃ ὃ᾽. ἀφικομέ- 
νῷ σοι φαινέσθω τὸ πρόσωπον, οἷον εἴρηται νῦν ὑφ ΄4π- 
ποκράτους. ἴσθι τοῦτον ἐπὲ τινι τῶν ἔξωθεν αἰτίων οὕτω 
πεπονθέναι. διάσκεψαι οὖν παρὰ σαυτῷ τί ποτε μιᾶλλον 
αὐτῷ ἐνδέχεται γεγονέναι, πότερον ἐκκρισίν τινα πολλὴν 
ἀγρυπνίαν. ἐπ ἐνδείᾳ μὲν γὰρ ουδ ἂν ἐγένετο τοιοῦτον 
ἀθρόως, ἄνευ τοῦ τά τὲ προηγησάµενα τῆς νόσου τοιαῦτα 
ὑπάρχειν, οἷα λέλεκται, καὶ τὴν φίσιν εἶναι τοιοῦτον οἷος 
εἴρηται. εἰ μὲν οὖν κατὰ εν προτεραίαν αὐτὸς ἑωρακῶς 
εἴης αὐτὸν, οιδ᾽ ἂν ἔλαθε σε μέλλουσα γενήσεσθαι πολλή 

τις ἔχχρισις αὐιομάτη. βεβαιότατα γὰρ αὐτῆς ἐστι τὰ γνω- 
ρίσµατα καὶ λέλεμται πρὸς ἡμῶν ἕν τε τοῖς περὶ κρίσεων 
ὑπομνήμασυ καὶ τῆς διὼ τῶν σφυγμῶν προγνώσεως, ὥστε 
ἐξεστέ σοι παραχρῆμα Φεασαμένω τὸν ἄνθρωπον ἀποφήνα- 
σθαι σφοδρὰν ἀγρυπνίαν γεγονέναι. καὶ γὰρ δὴ καὶ τοὺς 

ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ Θεάση ξηροὺς ἑκανῶς ἐπὶ ταῖς ἀμέτροις 

αἰσθηταῖς κενώσεσιν οὐ γινοµένους τοιούτους ὥσπερ ἐπ 
ἀγρυπνία, ὄψει δὲ καὶ τῷ βλέφαρα δυσχερῶς ἀνατεινόμενα 

΄ 

στο Ἠεο Ρτίπιο εἴ Γεοππάο ἄῑο αρρατπετίπῖ, {εὰ {εχίο αδί 

αἆ εππι αεοε/τετίε, {αοῖες ααα]εία παπο Ηἱρροοταϊες ἀε[οτῖ- 

Ρ{ϊ νιάεαίατ. ΦὈοῖίο Ἠππο εχίεγπαπι ααπαπι οἨ οαυ[αΠι 

[ο α[εείιπι {αῇε. Γεουπα ἰρίέας εχρεπἀε απἷᾷ Ρος 1] 

Ἄοείάετα Ρροίπεσῖξ, ΠιαβΠπαπε α[πα ναοπαΠο απ νὶσ]]ῖα. 

Ἱαιπαπε ες Ιπεάϊῖα ία] ἀετερεπίε ποπ ενα[ετῖῖ, πυ]]ο 

«ϱ]αδπηοάϊ πιοχραπα ῥταεοεάεμίο απαίο τεσεπ[αῖπιμς ηεο 68 

απαπι ἀε[οτιρΙ παΐίατα ΡγαεάΙ{η5. Αο {4 φπϊάεπι Έπι ρτῖ - 

4ϊε ν]άετας, Ιαΐετε ἴε ποπ Ῥοίμῖί ππασηπα [ροπίο [Πὰ γασπᾶ- 

ο νεπίπτα, απἼρρε οεγμππιαε Γαπέ ἔρβας ποίαε εἰ α πο- 

Ῥί5 {γαιαε Ηοτῖς ἆε εγ]ίρας, αἴφαε αῖς ἵπ απἶρας ἆοοε- 

ἔπσ, ἆσαο Πἱ εκ Ρα]βύις ΡιαεοοσπΙήο. Ἱίπαπο ααππα Ῥτῖ- 

πωππι νἰάετῖ Ἰιοπιίπεπι, οοηβαπίες α[ἴενεγατε ῬΡοΐε επι 

πιαχῖπιε Ῥετνίρί]επι {α]ο. ΘἰᾳπΙάεπα οοσ]ο5 εἶιι Ῥεγπιπ]- 

έαπαι Ποσος 1παερετῖς, ααοᾷ αὖ 1πιποβῖοῖς ναοπαΠοπῖρτς 

απαε [επββας π[αγρασί ρο[απι, Που α γ]βι]α ρτογεπῖγε 

Ίο [οἱεί. Αά Ἠαεο ν]άεβῖ ραΐρεριανθ νὶκ αἰἴο] Ρος, 
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καὶ ιοιαύτην ἔχοντα τὴν ἰδέαν ἐν τῷ καταφέρέσθαι καὶ 

ἀστήρικτα ὑπάρχειν, οἷα τοῖς κωματώδεσι γίγνεται. καὶ μὲν 
δὴ καὶ πρὠτόν σοι τὀτὲ φαινομένου τοῦ κάµνοντος, ἔμπρο- 
σθεν δὲ οὐδ᾽ ὅλως ἑωραμένου, τά τε τοιαῦτα γνωρίσματα 

καὶ τὰ τῶν σφυγμῶν ἐνδείξεταί τινα διάκρισιν. ἐπὶ μὲν 
ἀμέτροις ἐκκρίσεσι σώξοντύς τυ κὠν ὀλίγον ἐστὶ γνώρισμα 
τῆς ἰδέας τοῦ δηλοῦντος αὐτὰς, ἐπὶ δὲ ταῖς αγρυπνίαις 
χορδῆς τεταµένης ἔμφασιν ἔχοντος. τῷ ὃ᾽ ἐξ ἐνδείας µό- 
γης εἰς τὴν εἰρημένην τοῦ προσώπου διάθεσιν αἀφικομένῳ, 

τῶν εἰρημένων γνωρισμάτων οὐδέτερα παρεστιν, οὔτε τὰ 
τῆς ἐκκρίσεως οὔτε τὰ τῆς ἀγρυπνίας, ὥστε ἐκ συµβεβηκό-- 
των μᾶλ- [59ῦ ] λον ἤπερ ἐξ οἴκείων σημείων ἐπ ἐκείνων 
ἡ πρόγνωσις ἔσται σοι τοῦ ὃυ ἔνδειαν τροφῆς εἰς τοιαύτην 

αὐτὸν ἦχθαι διάθεσιν. ἔτυ δὲ μᾶλλον ἐὰν ὁ πυρετὸς τὴν 
ἰδιότητα τῆς διαφορητικῆς Θερμασίας ἄκριβῶς ἐπισκεπτο- 
µένῳ σοι μὴ προσβάλλη, ὡς ἐάν γὲ φαίνηταυ τοιαύτη, δὲ 

ἐκείνην μᾶλλον ἤ τυ τῶν ἔξωθεν ὑποπτεύειν ἐσχνὸν οὕτω 
γεγονέναυ τὸ πρόσωπον. Ἰρονίδειν δὲ προσῆκεν ἁπτόμενον 

Γεὰ ἀεπητίϊ εἰ Ππιπιοία5 ΠΠάΠΕΤΘ, ΠΟΠ α]ίεν Ύααπι ἵπ νΙρῖ]ϊ 

[οροτε, οπὶ κώμα α Εταεσῖδ παπουραίαχγ. ΑΟ οιαπιγί6 ἴαπο 

Ριίπιαπι εἰ ηππ(παπα απἲο 4εριᾶπι ν]άεστῖδ, ἵαπεη εἰ εκ 

ηοί]5 εαφπιοάί αἴηπε εἰίαπι ρυ]/ββιας Ῥοΐεσῖς ]αάϊσατε, 5ἱ 

ΠΘΠη(Ε Ἠαπο Γαοΐεπα ναοια[ῖο 1πιπιοᾶῖσα οοποϊ]ανι!ί, Γαρετ- 

επἰί ρτοου] ἁπίου εἰαπι ρασναπι Ἰά Πσπαπι ε[ε, {π ρα][α 

αφ πιά οφαοᾷ 1ρίαπι ργοᾷαί. Φἱπ απίεπι υ{ρί]αε ἴα]επι Ἱπ- 

γεχεγαπὲ, ἀπίεπίαε ελοτάαε Γ[ρεοῖεπι {ετεί, Όμί νετο εκ 

1πεδῖα [οἷα {αοῖες ἴα]ῑ5 εναΠΕ, πα]]α εκ ΡγαεΚἰοίῖ ἤσπα αᾱ- 

{απῖ, αΎπαε γε] γαοιαοπεπ γεὶ νἰρίΠαπι {ε[ατὶ [ο]επῖ, 

Όιατο εκ 15 Ρρο!ῖᾳπ8δ, ᾳπαε αοοϊάετε, ααπι εκ ΡΓΟΡΓΙΙ8 

ηοίῖ5 εογαπ οαῖρας οἶρί αΡβΙπεπίῖα {αοΐεπι Ἠιιηο 1Π πιο- 

ἀππι αΠεοῖῖ Ρρείεπᾶα ργαεοοσπϊΠο εΠ, πιαχίπιε {Π ἀἰῃρεπῖεγ 

οοπ/{ιἀεγαιάϊ ΠΡΙ οπ]οτῖθ 1π ΠαΠίαπ ἀἰσετεπίῖ Ῥτορτγιείᾶ- 

ἴεπι {ευτῖ ποη νεµεπιεπς εΠε νιἀεαίατ. ΊἈαπι Π ἴα]ῖς 

βΡΡρᾶτεί, αἈ ε Ρροΐίας ϱμάπι αἰία π]]α εκίετηα σα[α {8- 

οἶεπι ἴαπι ρταοίίεπι {αοίαπι εΠε εκΙβἰπιαπάμπι εΠ, ΌὈεοείι 
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ὕλην τὴν χεῖρα περιβάλλοντα μὴ τῷ κορπῷ μύνῳ τοῦ κά- 

µνοντος, αλλα καὶ τοῖς ἀνωτέρω µορίοις ἀκριβῶς προσέχοντα 

τὸν νοῦν, εἰ μὴ δριμεῖα µόνον ἐστὶν, ἀλλὰ συναναφέρει πολ- 
λὴν οὐσίαν ἅμα ἑαυτῇ σωματοειδῆ, καθάπερ τινὰ φλόγα 
διεξερχοµένην, τό τε δέρµα τῆς σῆς χειρὸς ᾗ ψαύεις τοῦ 
Κάμνοντος δέρματος, ἐγκαταβαίνουσάν τὲ σαφῶς τῷ βάδει. 

τοιοῦτοι γάρ εἰσιν οἳ τὸ προειρηµένον πρόσωπον ἐργαξύμὲ- 
νοι πυρετοί. ταῦτα ὃ᾽, ὡς ἔφην, δίσρητα μέν ἐστιν, οὗ μὴν 
ἀῤῥητά γε παντάπασιν οὐδὲ δυσδιάγνωστα τοῖς γυμνασθεῖ- 

σιν ἆμφ αὐτά καὶ πολλάκις ὑπ ἐμοῦ τεθεαμένοις τὰ 
τοιαῦτα προλεγόμενα πάντα πολύ τὲ μᾶλλον ἀσκοῦσε γνω- 
θίδειν ἐπὲ τῶν ἔργων ἃ διὰ τῶν προγνωστικών ἐδιδάχθη- 
σαν πραγματειῶν. ἔκ μὲν τοῦ Βεάσασθαι τὸ προλεγόμενα 

τὸ δυνατὸν αὐτῶν ἔργῳ µεμαθηκότες, οὐ προαπογινώσκον- 
τες δὲ ὢ ἐν ἀρχῇ φαίνεται δυσδιάγνωστα. διδύµους γὰρ 

ἀδελφοὺς ὁμοιοτάτους ἅπαξ ἢ δὶς Θεασάμενος οὐ διαγινώ- 
σκὲν τις, τῶν ὃ᾽ οἰκείων οὐδεὶς ἀγνοει. ταῦτα μὲν οὖν εἰ- 

αυἴθπι ἰαησεπίεπι ἁῑπίῖας Ππιπιοτατί, {οΐαηπε πιαηα 8ερτῖ 

ΠΟἨΠ πιοᾷο Ῥτασμίαίιε, Γεά [πρεγίογεθ εἴῑαπι ρατίες ΔΡΡΤΕε- 

Ἰεμάετε, αἴηπε απῖπιαπα ἀ]ρεπίες αἀγετίετε, 4πΠ ΤΟΠ [ο- 

Ίαπι αογῖς {8, νετηπι εἴίαπι οορ]οίαπι [εοσπι [αἨ βαπΗαπι 

οοχΡοτεαπα Ίπβαγ Ώαπιπιαε εγε]αίῖ, Ύπαε εἰ πιαπας ἰπαε, 

οπα αερταπι Ἰαησίῖς, οπίοπι ρεγνα(αί εἰ 1π ἆπιαπι ϱποσαε 

πιαπαπι πιαπί{ε[ιο {αῦεαῖ εἴ Ρρεπείτεί. Εερτεν επῖπα α απ]- 

Ῥας Ρταεᾶϊοία {αοῖες Ιπαιιοϊίητ εἶαφπιοάϊ [απί. Ἠαεο απίεπι 

απεπιαἁπιοάμπι ἀϊεεραπι, ἀοεετῖ απίάειι ἀΠβοα]ίετ Ροί[ἴαπῖ, 

ΠΟΠ Ταπιεα ππ]]ο ΡΤΟΥΓΗ5 πιοάο εχκρ]σατῖ απἲ αἩ εχεγεῖῖᾶ- 

15 οορπο[οΙ, αἴηαπε αξ 1119 εἰἴῖαπι απὶ [αερίης εα πε Ρ:αε- 

[αριεπίεαι ν]άεταπί, αο Ρρο/[Ππιαπι απίθαθ ουταε {αἲῖ εα, 

ᾳἴπε εκ Ρρτοσιοβίοοτιπι οοπιπιεπίασ{]5 ἀἰάτοετιαπὶ {αεΐο εχ- 

Ρ]οτατε. Οπί {απα απΠπι ν]άεπί εα εγεπ]Τε ᾳπαε ργαεᾶ]- 

οεραπίις, τε ἀρία Ιπίε]Ησαπί Πετῖ 1]]α Ρρο[ε πεο αΠΙΠΙΠΠΙ 

πιεγάμπι ἀε[ροπάεπί, απΙΠ Ίαεο α]ᾳααπάο οορηπατῖ Πηἴ, 

απογαπ] οορη]]ο ῥτηπεῖρίο ΡρετάΗΠοΙ]φ νἰἀεναίατ, ἄΝεπιο 

επίπι σεπιῖπον ἀπίες [ο Ππι]πιον Γγαίτες [επε] {απλα 

αἴηπε Πεταπι ν][οφ «4ΙοεΙΠετε ροίεβ, ϱος ἵαπιεη Ἠεπιο 
” 



40 Σ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ 1ο ΙΠΗΚΡΑΤΟΤΥΣ 
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θήσδω µοι προτροπῆς ἕνεκα τὼν νέων καὶ μᾶλλον ὕσοι μὴ 

τεθέανταυ προλεγόμενα τὰ τοιαῦτα πάἀνθ᾽ ὑφ ἡμῶν. οὐ 
7ὰρ μόνον αγρυπνίαν ἔχουσιν εἰπεῖν, ἀλλὼ καὶ ὅτι διὰ λύ- 

πην ἐπὶ τῷδέ τιν γεγενημένην. οὐδὲ γὰρ ὁ ᾿Βρασίστρατος 
ἰδων κορώνας πετομένας ἢ κύρακας ἐφώρασε τὸν έρωτα 

τοῦ νεαγίσκου, οὐ μὴν οὐδ', ὥς τινες ἔγραψαν, ἐρωτικὸν 
σφυξουσῶν ἠσθετο τῶν ἀρτηριῶν τοῖ νεαγίσκου. οὖδεὶς γάρ 

ἐστι σφυγμὺς ἴδιος ἔρωτος ἐξαίρετος, ἀλλ ὥσπερ κομοί 

ποτὲ ἐφάνη τῷ καρπῷ μὲν ἐπιβεβληκότε τοῦ νοσοῦντος τὴν 

χεῖρα, γυναικὺς δέ τινος ὀφθείσης τῶν κατὼ τὴν οἰκίαν, 

αὐτίκα μέντοι ἀνώμαλός τὲ καὶ ἄτακτος γινόμενος, ὀλίγῳ. δὲ 
ὕστερον εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἐπανελθων ἅμα τῷ διαχωρῆσαι 

τὴν ὀφθεῖσαν, ὁ γὰρ οὕτω τρεπόμενος σφυγμὸς κοινὸν 
ἐνδείκνυται ταραχώδές τι πάθος ἐν τῇ τοῦ κάμνοντος γέγο- 

νέναι ψυχῇ. τὸ δὲ ταραχῶδες τοῦτο ὁδιακρίνειν προσήκεε, 

διά τῶν ἅμα τούτῳ λεγομένων ἢ ὀρωμένων. καὶ γὰρ αὖ 

καὶ λεγομένων τινῶν εἰς ἀγωμαλίαν οἳ σφυγμοὶ τρέπονται, 

ἁοπιε[ιϊοοσατα ἨποἨ ἀἰσπο[οῖϊ. Τα απ]άεπι α πιο ἀῑοία [απΐ, 
ᾳπο Ίανεπες αἀ]ιοτίει εο5 ῥτας[ετίάπαν απἱ πιο {α]ία Ρτ8ε- 

ἀϊοεηίεπι τοι. {ρεοίατιηῖ, Ίναπι που [οἰαπι αἆ υἰρι]ας 

οαπίασι τείεττε ροίαπί, {[εὰ εἰῖαπι αἆ ἰΙβΙίίαπι Ἠαο γε 

1[α ἆαο οαυ[α οοπίγαςίαπα, τα[ιλταίας επἶπα ποια Ρτορίετεα 

Ίανεπεπι 4Πποτο οαρίμπα ἀεργεμεπαῖί, αιιοά οοτηϊοες αι 

οοχνος ο]απίες νΙά[εί πεο απο Ἰανεπῖς αγίετίας, τί Ρ]ε- 

χῖᾳπα [οχἱρ[ίετε, ΓεηΠ[Πεί απιαϊοτίαπι απϊάάαπι ρι][απίες, 

η]]ας επἶπα ρα][ας ε[ι αποτ ρτορτία5 εἴ ρεοσ]ατῖς, [εά 

απειπαἁπιοάμπι εσο ᾳποφαε αἱαιαπάο οοπιρεγί, Ρο[ιεαφιιᾶπι 

πηθη απ Ὀγας]]α]ϊ ]αῦογαπίῖς αἀπιον][επι εί 1ρ[ε πια]εγεπα 

οὐ απάαπα Ιπίεγ αἶῖας ἀοιπὶ νιάτει. Ίαπι οοη{Γε[ίῖπι 1πας-- 

απα]ῖς εἰ Πποτάϊιπαίας ρυ] [ας εναΠί, ραι]ο απίεπι Ῥοβίεα- 

4 παπι 1]]α ἀῑ[οε[ε, ἵπ Παίππι τεᾷ ΕΙ παίατα]επ. Ρα][ας 

ἨάπΙ(θ Ίοο πιοᾷο Ἱππωπίαίας, α[[εσία α]ίιο ἵπ απίνετ[απι 

περτΙ αΠΙπΙΗΠΙ Ῥετίητραίαπι ε[ε {ε[αίαν. Ὠπῖς νοτο 1]]ε 

Πε, εκ Πῖδ ᾳπαο οὔπι 1ρ[ο ραγίῖπα ἀἰοαπίας ραγίίπα ν- 
ἀεημίας Πηγεβίρατε οοαγεΠ. Ίναμα ἀῑοΙῖς οἴίαπα φαἱραδάααι 
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τῶν ἀθῥώστων ταραττοµένων ἐφ᾽ ος ἤκουσαν. αἀλλὼ περὶ 
μὲν τούτων ἐδίᾳ µοὺ γέγραπται κατὸ μίαν πραγµατείαν, 
περὶ τοῦ προγινώσκειν ἐπιγέγραπταν, νυνὲ δὲ ἐπὶ τὸ προκεί- 
µενον ἐπανίωμὲν. ἦν δὲ τὸ προκείµενον ὅτο πολλὰ «ιών 
προγεγονότων τὸ καὶ παρόντων ἰατρὸς δύναται παρὰ τοῖς 
κάμνουσι λέγων Φαυμάζεσθαι, καθάπερ καὶ τὸ νῦν προχεί- 
µενα κατὰ τὸν νῦν λόγον, ἀγρυπνίαν, διάῤῥοιαν, λιμόν. 

.ἐνίοτε δὲ τὸ μὲν ἓν ἐξ αὐτῶν ἀφωρισμένως εἰπεῖν δὁύσκολον 
ἵνεταυ. ὅτι δὲ ἓκ τῶν δυοῖν Όάτερον ἐκ τών τριών γὲ 

πάντως ἕν τι δυνατὸν ἔσται βεβαίως προγνώναι: φέρει δὲ 
καὶ τοῦτο παρὰ τοῖς ακούσασιν ἔπαινον, ἐν ἐπερωτήσευ τῆς 
πτρογνώσεως γινοµένης ᾧδέ πως. ἆἄραά γε δι ἀγρυπνίαν σφᾳο- 

᾿δρὰν ) ἔνδειαν τροφῆς οὕτω λελέπτυνται; πολλάκις μὲν γὼρ 

ὁμολογοῦσιν ἀμφότερα καὶ Θαυμάξουσι διτιῶς τὸν ἰατρὸν, 
ἐνίοτε δὲ τὸ ἕτερον αὐτῶν ἀποπρίνονται Θαυμάζοντες ἔτυ 
καὶ οὕτω. [5ὅρ] τοῦτ οὖν ἐστι τὸ πρὸς “/πποκράτους 
εἰρημένον. ἐπανέρεσθαυ δὲ μὴ ἠγρύπνησεν ὁ ἄνθρωπος τ 

πολλὰ διεχώρησεν ἢ Λλιμώττει. εἶτα τί φησι; καὶ ἦν μέν 

Ῥπ]{ας Ἱπαεφια]ες Πηπίέ, αεσιῖς οὗ θα 9114θ αΠά1εγίΠΕ Ῥογ- 

{χραίῖδ, Θεᾷ ἆς 5 απ]άεπι αἰἱο Ἠρτο ραγιοι]α[ῖπα α μι 

ἀῑοίαπα ε{ἴ, ᾳπἱ ἆε ῥταεοοσπο[οεπάο ἀπ[οπβιωτ. απο αἆ 

Ἰπβαίαπα τούθαιης.  Ἐαί αἰιῖοπι ε]ασπιοάί, ππεύΙοιπι Ίαι- 

ἀεπι ππασηαπα Ρο[[ε αριιᾶᾷ αεστο οοπ/[οφαϊ ΠΠ πιη]ία ϱπαθ 

απίοε {αοΐα [απῖ, απαεηπε αἀὀμπο Ἠππί εκροπαῖ, [Πομί εα 

4ε αωῖδας πππο ἀἴοεραιπις, υὶδί]απι, αἰνί ρτοβανίωπα εἳ 

{8ππεπι. δε εοταπι οπἴάεπ ππαπ ἀείεγπιπαίο ἀίοετθ 

ἀμποι]ε Ἰπίεγάππι ε[ῃ, Ώποχιπ νετο αἰίεταπι απἲ εκ πιρας 

οηπῖπο Πα ε[[ε {αοῖ]ο ρταε[οἰγῖ Ροίείι, ΎἈΝαιι εἰ αὐ 

απάεπίρας Ἰαπάσίας 16, αυϊ Ῥγαεσορπο[οεπάϊ οδαί[α 1Πίες-- 

χοσαί Ἠππο ἵπ πποάμπι, ἸἈοππε αιποὰ πΙπππι υ1βι]ανετ]ί 

οαπί ἀῑαί]ας οἶρο αμ[Ππαοπῖ Πο εκἰεπιαίι ε[ι Ἐί [αερο 

απϊάεπι πίτααπε αηπιυπὶ εἰ πεάΙοιπι ἆμαν οἨ οαι/α5 

αὐπϊχαπίατ, Δοππππμαπι νετο αἰ[εταπι {απίμπα Ττείροῃ- 

ἀεπί εἰ Ἱπ Ἰορ εἰῖααι αἀπηταπίαγ, Ἠοο 1δίιίιτ ε[ί αιοά 

3Ὦ Ηιρροοταίαε ἁῑοιίαν ἀμτετγοσαπάσπι εἶῖο ἵπ νἱρῆῖα, 8η 

νεπἰχῖ ΠιάρΏα τε[ο]αῖο απ Ἰπεάία ῬΡταεοε[ζεκ. ΕΒεϊπάε 
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τι τουτέων ὁμολογέῃν ἧσσον δεινὸν εἶναι ομιον δεόντως. 

βέλτιού μὲν γὰρ ἦν οὕτως ἰσχυρὼν εἶναι τὴν δύναμιν, ὡς 

ὑπὸ μηδενὸς τῶν ἔξωθεν αἰτίων νικᾶσθαυ. ἦττον (194) 

µέντου δεινὸν, εὲ δια τι τούτων καὶ μὴ διὰ τὴν τοῦ νοσή- 

µατος κακοήθειαν ἡ τοσαύτη γίνεται σύντηξιο. ἀλλ ἐπειδὴ 

δυνατόν ἐστιν ἄμφω συνελθεῖν, αἰτίαν τὲ τινα τῶν ἔξωθεν, 

ὡς εἴρηται, λυποῦσαν τὸ σώμα καὶ πυρετὸν συντηκτικὀν, ὃ 

διορισμός σοι γινέσθω δια τῆς ἐπιούσης ἡμέρας τε καὶ νυ- 

κτός. εἰ μὲν γὰρ ἀπὸ µόνης τῆς ἔξωθεν αἰτίας εἴη γεγονὺς 
οἷον εἴρηται τὸ πρύσωπον, ἐπανορθώσεως ἐν ἡμέραᾳ καὶ νυ- 
κτὶ τεύξεται εἰ δὲ ἀπὸ τῆς ἓν τῷ σώματε διαθέσεως, τοι 

μενεῖ τοιοῦτον ἢἢ καὶ χεῖρον ἔσται, ταυτὶ μὲν οὖν ἅπαντα 
φαίνεται δεόντως εἰρῆσθαι τῷ Γπποχκράτει. διὼ τέ δὲ εἷ- 
πεν, ἣν μὲν οὖν ἐν ἀρχῇ τῆς νόσου τοιοῦτον τὸ πρόσωπον 

ᾖ καὶ µή πω οἷόν τὰ τοῖσιν ἄλλοισι σημείοισε συντεκμαίρε- 
σθαι, ἐφεξῆς σκεψωµεθα. δυοῖν γρ Δάτερον, ἢ ὡς οὐ γι- 

νοµένων αὐτῶν ἐν αρχαῖς ἡἢ ὡς οὐδὲν βέβαιον δηλούνεων, 

οὐχ οἷόν τέ ἐστι χρῆσθαι τοῖς τοιούτοις σηµείοις εἰς τοὺς 

απϊἁ αἲίὸ Αο Π 6οχαπι αλᾳαῖά {α[εαίατ, πήπας Ρροτῖοα] 

[αδε[[ο ατριἰταπάωπι ε[ἰ, ΕῬταεβατεῖϊ επῖπι ΥΙΓες ἴαπι να]ὶ- 

ἀᾳς ε[α, αῖ πυ]]α εχίοτπα οαυία ἀε]ίαί Ρροβπί, ἨΜίπας 

{αππες πια] Γαεσῖί αἩ αἰίαια εατΏπα, αααπα πποτρί πια]σηῖ-- 

ἰαΐε {αοΐεπι ἵηπ ἰαπίαπι οοπίαΡι][Τε. Όπαπι νετο εἴ εχἰετπα 

αἶσαα οαυία, αἱ ἀῑοίαπι ε[ οοτροσὶ Ιπ{ε[ία εἰ {ερτῖ 41πο- 

πα οοἱᾳπᾶπς πια] ε[ζε εἰ οοποιχγετθ Ρο[ΠπΕ, 4ῑε ποοίε- 
απα Γεηαεπίῖρας 14 ἔρ[απι ἀ[οετη]ίο,. ἵΝαπι {1 αΡ’ εχίετπα 

ἀαππίαχαϊ οαιυί[α {ασε απα]επι ἀε[οτπρβπιας ῥρτοτεπεσῖε, 

ἀῑεῖ ποο[ααε μπῖας [ραΠο επιεπάατὶ Ροϊίεῖ: {Π γετο εαπι 

οοτροσῖ5 αΠεοίας εχοἰ[ατῖί, γε] Ππιῖ]5 ροτ[εγεγαρΙϊ απί ἆε- 

τετίος εἴῖαπι εναᾶεῖ. ΊΤ[α αω]άεπι οπιπία τοοβί{βπαο ν]άείατ 

ἀῑκι[Πε Ἡϊρροοταίες. ΘΌιχγ νεγο ἀἰχετίί: ἵέαφμε [ γγιπεὶρίο 

πποτδί [αοίες Ιαἰίν ε[ εἰ ποπᾶάμπ γοιε[ῖ αἰίς εκ πιοεῖ μ]α 

λαδετὶ εοη]εείμτα, ἀείποερθ εκρεπάαπια, Έπογαπι επῖπι 

αἰίογαπι «οη/εηυἵ πεοε[ε ε[, Παπῖς ε]αςπιοάί ποπ ΡοΠε 

τες ἀαδίας εχρ]]οατὶ, γε] ααοά ποπ εχ][ίαπ! αἳ 1Π111ο νεΙ 
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τῶν ἀμφιβύλων διορισµοίς. ἐγὼ τοίνυν φημὶ μήτε γίγνε- 

σθαι διὰ παντὸς ταῦτα μήῆτ εἰ Ίίγνοιτο βέβαιον δηλοῦν. 
ὅ τι δὲ ποῦτο οὕτως ἔχει κατὰ τὴν ἐξήγησιν αὐτῶν διδάξω 

διὰ τῆς ἐχομένης ῥήσεως ταύτης. 

9’. 
, ”. ΄ 

Ην δὲ καὶ παλαιοτέρου ἐόντος τοῦ νουσήµατος ἢ τριταίου 
ς 19 / - τ 

ἢ τεταρταίου τὸ πρόσωπον τοιοῦτον ᾖ, περὶ τουτέων 
3 , 9 τ Δ ’ 3 ; 3 3 - 

ἐπανερεσθαυ περὶ ὧν καὶ προτερον ἐκέλευσα, καὶ τᾶλλα 
-- ’ -”-. - ε 

σημεῖα σκέπτεσθαι, τά τὲ ἐν τῷ ξύμπαντι προσώπῳ καὶ 
τὼ ἐν τῷ σώμαιι καὶ τὰ ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν. 

Τὸ τῆς ἀρχῆς ὄνομα δηλοῖ μὲν καὶ τὴν πρωώωτην εἰσ- 

βολὴν τοῦ νοσήµατος οὐδὲν οὕπω πλάτος ἔχουσαν, δηλοῖ 
δὲ καὶ τὴν εἴς τινα χρόνον ἐκτεταμένην οὐ πολὺν τοῦτον, 

ἔτι τε πρὸς τούτοις τὸν πρῶτον καιρὸν τοῦ νοσήµατος, ἐφ᾽ 
ᾧ καὶ δεύτερον αριθμοῦσι τὸν τῆς αναβάσεως καὶ τρίτον 

τὸν τῆς ἁκμῆς καὶ τέταρτον τὸν τῆς παρακμῆς. εἰπων οὖν 

αποά πῖ]η] οετἰὶ ἀεποίεπί, Εί πιε]ή απἰάεπι ν]άεπίατ Ί]]α 

πες Πετί Ῥετρείπο ηεο Π Παπὶ οεγίο αἰϊᾳα]ά ῥρτοάετο. 

Οιοά ἀία [ε Ἠαδετε ἵπ Ἠοχαπη 4ᾳἩαο [εηααπίμσς γετρογπα 

1π{εγργεία[ῖοπο ἆοςεΡο. 

ΙΧ. 

δὲ νεγο .ΠπΟΥΡο ]αήι νείι[ίογε φµαπι Ιγιἆμο αμὲ φμαιγίάἆμο 

Γαεῖες τα[ῖς εἰ, εμπα εα Φµαε ρταεεερὶ ΦµάΕΓΕΤΕ οοηψε- 

πε, μπι [ρπα ειίατι αἰία εοπ/[ιάεγαγε, 4 µαε εἲ ἴπ ἐοῖα 

[αεῖε ει ἵπ εοἴροτε εἲ ἰπ οομ[ῖς. 
ή. 

Ργιποῖρῆ Ποπιθηῃ μπι Ρτίπιαπι Ί]]απι πιοτῬῖ αοοε[Ποπεπι 

βαπίβοαϊ, Ύµαε πα]ίαπ Ῥτοσ[ας Ἰαδεῖί Ἰαπάίπεα, ἵαπι 

εαΠι εἰῖαπι 4παο αἆ αἰϊᾳποά {επιροτίθ [ραϊαπα, ΠΟη {αππθῃ 

ππυ]έαπι ρτοάποῖα εῇ, ΕΡταεϊετεα ρτίπιυπι ἵ]]ιιὰ πποτρί {επι- 
Ρας, 3 πο Γεοππάιμπι Ἠπαπιθγαπέ ἠπογεπιρηΐαπα, {θγβίαπα 

Γαασαπι νίροτεπι οἱ απατίασι ἀεο]]πβίίοηθπι, Όωατο 41 ΠΠΗ 
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ὁ “Ιπποκράτης ὀλίγον ἐμπροσῦθεν᾽ ἢν μὲν οὖν ἐν ἀρχῆ τῆς 
νόσου τὸ πρόσωπον τοιοῦτον ᾖν κατ ἐκείνην μὲν αὐτὴν λέ- 
ξιν οὐκ ἐδήλωσε, τίνος τῶν εἰρημένων τριῶν αρχών ανήμο- 

φεύει. νυνὶ δὲ γράφος, ἢν δὲ καὶ παλαιοτέρου ἐόντος τοῦ 

φοσήµατος ἢ τριταίου ἢ τεταρταίου τὸ πρόσωπον τοιοῦτον 

ᾖ, δῆλος ἐγένετο περὶ τῆς καιὰ πλάτος ἀρχῆς προειρηκώς' 

αὕτη γὰρ µέχου τῆς τρίτης ἡμέρας ἐκτείνεταυ. Ίτηνικαῦτ 

οὖν οἷς εἶπεν ἔμπροσθεν, προστιθέναι ἀξιοῖ τὸν ἀπὸ τῶν 
ἄλλων σημείων διορισµόν, ὑπὲρ ὧν εἰρήχει καὶ μή πω οἷόν 

τὲ τοῖσιν ἄλλοισι σηµείοισι συντεκµιαἰρεσθαυ. καταλέγευ δὲ 
ἐφεξῆς αὐτὰ διὰ πῶν ἐχομένων ῥήσεων τούτων. 

υ. 

[597] "21ν γὰρ τὴν αὐγὴν φεύγωσιν 3 δακρύωσιν ἀπροαιρέτως 

ἢ διαστρέφωνται ἢ Φάτερος Θατέρου ἑλάσσων γίνηται ἢ τὰ 
λευκὰ ἐρυδρὰ (σχωσιν ἢ πέλια ἢ µέλανα φλεβία ἐν αὐ- 
τέοισιν ἔχωσιν 2) λῆμαυ ἐόντες Ἰφαίνωνται περὶ τὰς ὄψιας 
ϱἢ καὶ ἐναιωρεύμενοι { ἐξίσκοντες ϱ) ἔγκοιλου ἰσχυρῶς γι- 

Ῥαπ]ο αμίε ἨΗϊρροογαίες ἀῑσΙ[Πεί: {καφε [1 μτἰποϊρὶο πιοτδὶ 

Γαείες εαἰές εἰ, 1ο απϊάεπι ποα οΠεπάΙέ, αποάπαπα εκ 

{τρις 1115 ριϊποῖ]ρῖς ἀπίε]]]σαι, Ίππο απίεπι απαπι [οτ-- 

Ῥ/ετῖς: [ υεγο Τπ ΤΠΟΥΖΟ νείετε Ίαπι ρ]μς φμαπι Ιγίάμο αι 

ομαϊτίάμο ᾖ[αεῖες ταἰὶς ε[, πιαπ][ε[ίο Ἰπάϊσανιξ νοιρα {9 

Ῥτίας ἆᾳ 11ο Γεοῖ[[ε αιιοά Ἰαρεί ἸαΗίαάίπεπα: ἼΊοο ϱεΠΙπι 

αἆ ἰεγίῖππι πίααο ἀῑεπι Ῥτοάποϊῖίαν, Ταπο απίεπι ποῖῖς 

11116 απβταΠα απίθα {εοῖέ ΠΙΕΠΙΙΟΠΕΠΊ να]ί αἶῖαδ 4ποᾳπε αὐ 

ππῖνεχ{ο «οτροτε αἀ]απρὶ, ἆα απἴρας ἀϊκεγαί, εἰ ποπάαπι 

Ροϊε[ α]ῖς εκ ποῖῖ π]]α Ἠαβετί οοπ]θείητα. Τὰ5 απῖεπι 

ἀείποερς επαπιεταί [οτίρεπς Ἠππο ἴπ πιοάσπι, 

Ὀ. Εὲ 

δὲ παπιφµε μπει τε[µρίαπε αμὲε [πε υο]μπίαίε Ι]αογγ- 

ππεπὲ αμε γεγνετίαπίμγ αμὲ 1ης αἰίεγο παΙπογ [ὲ αμ 

οµαε ἴπ Πῖς αἶδα ε[]ε ἄεδεπι γμδε[οαπὲ αἰφμε ἴπ ἴῑτάεπι 

φεπµίαε ἰἰφίάαε «εἰ πίρταε [πε αμι [ογᾶες οἴγομπα οοι- 

ἰο; αρρατέαπὲ αμς [αοιί [μδήπίογες [πε υεὶ ψγοπείπεαπε 
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Εᾱ. ματι, ΠΠ. [297.1 ' Εὰ. Βα{[, . (194.). 
φόµενοι ἢ αἱ βλεφαρίδες κπαμπύλαι ἢ ἰσχυραὶ αἴολαι 1 αἳ 
ὄψιες αιχμῶσαι καὶ ἁλαμπεῖς ἱστάμεναι καὶ τὸ πρόσωπον 

"πέλιον καὶ φοβερὸν ἐδεῖν" καὶ οἱ ὀδόντες πέλιοι γίνονται" 

ἢ τὸ γρῶμα τοῦ ξύμπαντοο προσώπου λλοιωμένον ᾖ, 
ταῦτα πάντα κακὸ νοµίδειν καὶ ὀλέθρια εἶναι, 

Τὼ εἰρημένα συμπτώματα κοινὸν μὲν ἔχευ τὸ παρὼ 

φύσιν εἶναι. διαφέρει ὃ᾽ αλλήλων τῷ τὼ μὲν ἁπλῶς ἔναν-- 
τία τοῖς κατὼ φύσιν ὑπάρχειν, ἔνια ὃ᾽, ὡς αὐτὸς ἔμπροσθεν 

εἶπεν, ἐναντιώτατα. διὸ καὶ κατα τὸν κοινὸν ἐπιλογιομὸν 

ἅπαντα μὲν ὀλέθρια νοµισθήσονται, κατὰ δὲ τὴν ποσύτητα 

τῆς ἐναντιώσεως, ἧτιόν τὲ καὶ μᾶλλον ἕξει τοῦτο. τάς 18. 

μὴν διαθέσεις ἐφ᾽ αἷς γίνεται κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τῶν ἀφ' 
“/πποκράτους δογμάτων ἅμεινόν ἐστιν ἐπισκέψασθαι: τὸ 
τοίνυν φεύγειν τὴν αὐγὴν, ὕπερ ἐστὶν ἀποστρέφεσθαι, δι 
ἀσθένειαν γίνεται τῆς ὀπτικῆς δυνώµεως, ῥἐνίοτε μὲν ἐπὶ 

τῇ τῶν ὀργάνων διαθέσει καμνούσης, ὥσπερ ἐν ταῖς ὀφθαλ- 

φεὶ φε]ιεπιεπίετ [μῦΓεάετίπε αμι [μρεγοία εγρα αιμὲ τὶ- 

Εἰάα πιαεµίο[α αμε υἱ[ιο [ομα]ίάμς εἰ [πε [ρίεπάογε εἲ 

υμ]εμς Πἰυϊάμς εἰ αἆ[μεοιμ τεγτιδίὲς εἰ ἀεπίες Πνίαϊ Γαπὲ 

αμὲ οαἶογ τοῖς [αοῖεί Ἱππππιίαίμς [ὲς Ίιαεο οπαπία ππαἰα 

ε[]ε ει ρεγπἰοίο[α επι[ἐἰπιαπάωπα εᾖἓ, 

Όπαε τεοεπ/{αῖί Γγπιρίοπιαία οοπππιαπε οπ]άεπα Ίιοο Ία- 

Ῥεπί αιοά Ρργαεἰει παίαγαπα πι, ὨὈιΠετααῖ απίεπι αἲ Ἱπ- 

νίοεπῃ ᾳποά αἰῖα 15 ᾳμαε {εοιπάιπα παίιταπι Γαηξ αἀγοτία 

ἴαπίαπι ΠΠ, αἰία γετο απεπηαπιοάστα 1ρ[ε ρτῖας ἀῑκίι αἆ- 

γεσ[ίππα, ΄ Οπαπποῦγεπι ρε; ΟΟΠΙΠΙΗΠΕΠΙ ερ]]οβί[απαπι ΟΠΙ-- 

πα οπἶάεπι Ῥεγη]οίο[α ε[]α Ῥπίατο οροτίεί, Ῥτοιέ νετο 

πηβρῖ5 ΠΠΙΠιΦΥο αἀνοτ[α Γαογίηξ, εἴἶαπι πιᾶσῖθ ΠΠΙΠΙΦΥΘ ΡεΓ- 

πϊοῖοί[α ε{ἴε, Αἲ νεο α[εοίις α οί ρας Ίαεο οπἰυπίαγ εκ- 

Ῥεπάετε ργαε[Π{ενίξ, ἃ Ρ]αο]ῖς Ἡἱρροογαίῖς πο γεοεἆεπ[ες. 

Πίαφπε Ίμππει  τείασετο ου ε[ῖ ανονγ[ατῖ αἲ. ἠπιροο]Πίαία 

Γαοι]ια[ῖς νἰάεπᾶϊ ρτογοεπίέν Ππίετάππι φπϊάεπα οὗ ἁπ[ίγι- 

πιεηίοτααι αΠεοίίοποπια Ἰαμοταπς, απεπιαάπιοάσπα {π 1π- 
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µίαις, ἐνίοτε ὃ αὐτῆς καθ αὐτὴν, ἠνίκα ὀλέθριόν ἐστι τὸ 

σηµεῖον. οὕτω δὲ καὶ τὸ δακρύειν, ἐάν μὲν ἤτου δι ὀφθαλ- 
µίαν ἢ διά τι ῥεῦμα καταφερόμενον ἐκ τῆς κἐφαλῆς γίνη- 

ται, παρὰ φύσιν μέν ἐσιν, οὐ μὴν Θάνατόν γε σημαίνευ 
πάντως, ἐὰν δὲ δι αθῥωστίαν τῆς καθεκτικῆς δυνάμεως, 

ὀλέθριόν τὲ ἐστι καὶ Θανατῶδε.. αἵ γε μὴν διαστροφαὶ 
τῶν ὀφθαλμῶν σπωμµένων γίνονταν τῶν κινούντων αὐτοὺς 

μυῶν, ὅπερ ἐὰν μὲν αὐτῶν ᾖ µόνον ἐκείνων πάθος, οὐδὲν 

ἄτοπον, ἐὼν δὲ τῆς αἀρχῆς τῶν νεύρων, ὅπερ ἐστὶν ἐγκέ- 
φαλος, ἐσχάτως ὀλέθριον. αἰσθάνονται γὰρ τῶν κατὰ τὴν 
ἀρχὴν παθηµάτων οἱ πλησιάξοντες μύες πρὀτερου τῶν ἄλ- 

λων, ἐνίοτε μὲν οἱ κατα τοὺς ὀφθαλμοις ὑπὲρ, ὧν νῦν λέ- 
γει, ποτὲ δὲ καὶ οἱ κροταφῖται καλούμενοι, περὶ ὧν ἐν τῷ 

περὶ ἀρθρων ἐδίδαξε καὶ μὴν τὸ γενέσθαυ τινὰ τῶν ὀφθαλ- 

μῶν τοῦ κατὰὼ φύσιν ἐλάττω ὀλέθριον σύμπιωμα. κνἐκροῦ- 
σθαι γὰρ δηλοῖ τὴν διοικοῦσαν αὐτὸν δύναμιν. τὸ δὲ τὰ 
λευκὰ τῶν ὀφθαλμῶν ἐρυθρὰ φαίνεσθαι, καθαπερ ἐν ὀφθαλ- 

µίαις τέ τισυ καὶ τῶν μεθυσθένιων ἐνίοις, ἐνδεικτικόν ἐστυ 

ΠαπηπιαΙοπῖρας οοΙοταπι, Ιπτεγάμπα γετο, εί ἴαπο ααἶάεπι 

εχἰ[]α]ε Πσπιιπι ε[ῖ, Ῥετ [ε 1ρίαπι αΠεοίαε, «οἱπ]Ιτεγ εἴ Ἰα- 

«ΓΥπαε { Ἰπῃαπιπια[ῖς οοιυ]ῖς ἀεοϊάαπί αιἲ εκ Πασῖοπε 

Α]ἴηια 6 οαρίίο οπππίαν, οοπίγα παϊαγαπι φπἱάθια εἰ, ποπ 

ίαπιεη Ρτγοτίας πιοσΙΓεγαπι. «ὦὢἱ νετο αΡ Ιπιρεο]]ΗΙαίε 16-- 

τεηιχ1οῖς {αομ]ία[ϊ5, Ρρετπ]οϊο[απι αἴφμε Ιείαιο ε[. ΆῬοττο 

οσοι Ρεγνετίαπίασ οοηνα][ῇ α οαυἶθαθ πιονεπίασγ πο [οσ]19, 

ααϊ αΏεοίας { 1]ογαπι [αηίααι ε[, [α[ᾳαο ἀεφιιε Παρεπάπῃ, 

{ νετο Ρτϊπεϊριϊ Πεγνογπα, ἰά εβ οετερτί, εκίγειπᾶπι 

Ρεγηϊοίοπι Πρη]βοαϊ. ΦΙαμίάεπα ργπορΙϊ ρα[ποπεθ ργοχἰπιά 

ποχνὶ απίθ αἱίος [οηῖαπῖ, πποάο ααἰάεαι 1 ααἲ 1π οοπ]]θ 

πι [απ ἄε ααἱρας πωπο Ἰοᾳπ]ίαχ, πιοάο γεγο ἴεπιροτα[ες, 

ααἱ α Οταεοῖς κροταφῖταυ ἀἰεππίαν, ἆε απῖρις Ἠθτο ἆα 

ατ]]οα]1ς ἱτασοίανα. Οπία οἴίαπι αἰἴεγαπι οσα]απα ΠΙΙΠΟΤΕΙ 

ε[ἴα απαϊη παϊαγα [αοίας Πε, [Υπιρίοπια πιοτῖΠεγαπι ε[, αἲ 

αιοᾶ Ππαάϊσεί εαπὶ ᾳπα τεσεραῖας {αομ]ίαίεπι Ῥρεν]ῖο. Όειι- 

Ίοτιπι νετο αἷθα τιυείοετο, (αεπιαάπιοάσπι Ρε; εΟοΗΙΗ 1Π-- 

Παιηπιαίάοπες εἰ ρ[ετιίααο Τεπια]εαίδ αοοϊάιῖ, πιασδηαπη ϱ8- 

/ 
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τοῦτο τοῦ κατὰ τὸν ἐγκέφαλον καὶ µήνιγγας πλήθους. ἔστυ 

δ᾽ ὅτε καὶ φλεγμονῆς ἐν αὐτοῖς γεγενηµένης, ἑκατέρως γὰρ 
αποθλίβεταυ τὸ αἷμα πρὸς τὰς ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς φλέβας. 

διὸ ἐρυθρὸν φαίνεται τὸ λευκὸν ἔν αὐτοῖς µέρος, ὅπερ ἐσεὲ 

τὸ πἑριξ τῆς στεφάνης ὀνομαξομένης, ἣν ἐμάθομεν ἓν ταῖς 

ἀνατομαῖς ἁπάντων τῶν κατα τὸν ὀφθαλμὸν ὑμένων τε καὶ 
χιτώνων σύνδεσμόν τινα οὖσαν. ἐμάθομεν δὲ ὡς τὸ τοῦ 
περικρανίου πέρας ἐπὶ ταύτην ἐξήκει μετὰ τῶν ἐν αὐτῷ 

φλεβών. ὅτε δὲ διὰ ταῦτα ἔφη τὸ λευκὸν ἐρυθρὸν γίνεσθαι, 
σαφώς ἐδήλωσε διὰ τῶν [59βδ] ἐπιφερομένων εἰπών' ἢν 
πέλια ἢἢ µέλανα φλεβία ἐν αὐτοῖρ ἔχωσιν, ἔστυο δὲ τοῦτο 

πάντως ὀλέθριον. ἐρυθρὰ μὲν γὰρ φαίνεται τὰ φλεβία καὶ 

δια πλῆθος, ὡς ἔφην, ἤ τινα φλεγμονὴν τῶν κατὰ τὸν ἐγ- 

κἐφαλον. µελαίνεταυ δὲ καὶ πελιδνοῦται ψυχόµενα, ψύχεταυ 
δὲ νεκρούµέενα καὶ διὰ τοῦτο ὀλέθρια δὴ τὼ τοιαῖτα χρώ- 
µατα διὰ παντός ἐστιν. αἵ γε μὴν λῆμαι γίνονται μὲν, ὡς 

ἴσμεν, καὶ διὼ τὸ τῶν ὀργάνων πάθος, ὡς ἐν ὀφθαλμίαις 

τὲ καὶ ἄλλως οὐδένα κίνδυνον δηλοῦσαι, ἠήίνονταυ δὲ καὶ 

τευτὶ αἴᾳαο ππεπῖπριαπα ρἱεπΙαζΙπεπι ΡτοςΙ{, ἂο ΠΟοΠΠΙΠ- 

ᾳααπι εἰῖαπα 1π 1 εχοϊίαίαπι 1πΠαπιαιβίΙοπεπ., Θᾳπίάεπα 

πίτοφιε ἴπ αΏεοία [απριῖ αἆ οοι]ογαπῃ νεηας ἰταδίαχ εί 

Ῥγοϊπάε αµαε 1π 119 αἶρα εἶε ἀερεπί ταῦτα νἰἀεπία. 

ΕΠ απἴεπι α]Όιπι οοΙΙΟΓΙΠΙ Ρ8Υ5 εα ᾳπβε Υοσβίαπι 6Ο0ΓΟ- 

παπι απιΡῖέ, ουΙ [οἴπιας εκ απαἴοπιθ ΟΠΊΠΕΡ οου]Ι Ππεπιβγα-- 

ηᾶς {ωπ]οαίᾳαε οοπ]αποίας ε[ε. Ῥοϊαιπβ Ὑετο εί Ἱπ επι 

ΠΙΕΠΙΡΓΕΠΙΘ εκἰγεΠΙΗΠΙ ϱπαε οα]νατίααι απιριῖ ππα ΟΠΠ νε- 

η] ᾳπᾶςδ οοπ/Ι]πεῖ ΕΧΟΠΙΣΕΣΟ. ΌΟποά αμίεπι αἲ Ἠῖ ᾳ«ποφιε 

οαπάἰάαπι οου]οταπι Υχάρεγο Ππίε]]εχεγίθ, εκ 19 Ύωαε [1ῦ0-- 

Ἰαππίϊ Ππά]οανΙί αρετίῖ[ππε, αἴᾳαε Π 1π Ιδάεπι νεπα]αθ 

Ἰϊνιάαρ νε] πίστας Ππί, τὰ αᾳιποά οπιπίαπ Ρρεγαϊοίοββπποταα 

εἴι. Θίηιϊάεπι νεηας Ί]]ας ταρεπῖ νε] α οορῖα, Ποιε ἀῑσε- 

Ῥαπι, νε] οενερεῖ απαιωπιαίίοηθ, Ἰίργας νετο Πνίάαεφιε 

Παπί ουἷα τε[σεταηίατ. Ἠείτρεταπίας αιἴεπι ουοά Ίπ 

Ργορίπςπο Ποις Πί, Όπααγθ οοἱογες ε]αδπιος] ΠπΠ(ΙΙᾶΠι ΠΟΠ 

εχίίῖα]ες [απΐέ. Αἲ νεγο [ογάες οἴγοαπι οσσ]ος ἔαπι Ἱπβτα-- 

πιεηίῖς 1ρῇ5 αΏεοίῖς, εἰ ππο ααἰάεια πΙ]] Ἰαρεπί ρεσ]ου11, 
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διὰ ἀθῥωστίαν τῆς διοικούσης τὰ κατὰ τὸν ὀφθαλμὸν ὃυ-- 
νάµέως φυσικῆς, ἀδυνατούσης ἐκπέπτειν τὴν τροφὴν τῶν 

ὀφθαλμῶν. ἐδείχθη γὰρ ἠμιπέπτου τροφῆς ἡᾗ λήμη περίτ- 
τωµα. κατὰ μὲν οὖν τὰς ὀφθαλμίας διά τε τὸ πλῆθος τῆς 

παρὰ φύσιν ἐγρότητος καὶ διὰ τὸ πάθος τῶν ὀργάνων εἰ- 

κὀς ἐστι μὴ πέπτεσθαι καλῶς τὴν τροφὴν αὐτῶν, ἔνδα δ᾽ 

ἔνδεια σαφής ἐστι δηλουμένη διὼ τῆς κοιλότητου, ἡ μὲν 

ἀπὸ (495) τοῦ πλήθους αἰτία παντάπασιν οἴχεται, κατα- 

λείπεται δὲ ἡ τῆς δυνάµεως ἀσθένεια μόνη. καὶ οὐδ᾽ ἡἢ 

τυχοῖσά τις αὕτη γε, αλλ ἰσχυρα πάνυ, μηδὲ τὴν ὀλιγί- 
στην τροφὴν τῶν ὀφθαλμῶν ἱκανῶς πέπτειν ἰσχύουσα. οἵ 

γε μὴν ἐναίωρούμενοι, τουτέστιν ἀστήριπτου καὶ κινούμενου 
διὼ παντὸς ὀφθαλμοὶ, γνώρισμά εἰσιν 1 παραφροσύνης 
τρόµου τῶν περὶ αὐτοὺς μυών, ὧν ἑκάτερον ἐπὶ τῆς προ- 
κἐιµένης διαθέσεως ὀλέθριόν ἐστιν. αἵ τε γὰρ µετ ἐνδείας 

παραφροσύναυ Χαλεπώταταυ καὶ οἳ διὼ ἑηρότητα τῶν ὁρ- 

γάνων τρόμοι παντάπασιν ἀγίατου. . καὶ μὴν καὶ τους ἐξί- 

πἳ ἹπΠαπιπια[15 οομ]1 απῖ α]ῑο πιοτΡΙ 66ΠεΤε ΙαβοταπίΙρα8 

ἴαπι αἲ Ιπρεοϊ]Πίαία πα[ιτα]ῖ ᾳπαε οου]άπι πιοεταίαχ 

{αοι]{αἰῖς ΕεΟΓΙΠΙ αΙΙΠΙΕΠΙΠΙΑ ϱΟΠΟΟ(ΙΠΕΓΟΘ ΠΟΠ τα]εηίῖ εχ-- 

οἴίανϊ [οιπαδ, ΌΠεπ[απι επῖπι ε[ὶ εας Γεπι]σοοίΙ παϊτγΙπιεπά 

εχογεπιεπίιπι ε[ε, Αἰαὶ Ἱπῃπαπιπια[ίς οοιι]] ἴαπι Ρρτορίες 

Ἠππιογίς απ Ῥταείετ παίυταπι εἰ οορίαπι «παπι ογδαηᾶ 

Ιρία π]α]ε αΠεοία, εοταπι απιεπίαπαι τεοίε εοπσοαφ 1 πο 

Ῥοῇε Ἰαπά αὐ[ατάππα νΙάείαν, Όπαπι νετο ρεπαγία παπα 

εαν]ῖα ργο1{ πιαπ]Γε[α ε{[ι, ἴαπο αἆ οορίαπι εαυ[α τε[εγὶ 

πη]]ο πιοᾷο Ῥοΐείί, {[οῖα απίεπι {αρετε[ι {αοι]α[ῖ 1πιῤο- 

οἶ]]ίας εἰ ἑεα απἶάεπι ποπ ]ενῖδ, [εά Ῥτοσ[ας πιακῖπια, πῖ 

ᾳπαε νε] πιοῖοππι οοΙοΓΙΙΠΙ ΠΙΙΥΙΠΙΕΠΙΗΠΙ «ΟΠΕΟ(πεΤε ΠΟΠ 

Ρο[Π. Οαείεγαπα οοι]ῖ Γαρ]ήπες απὶ Ἠοο Ίοςο ἐναιωρούμὲ- 
νου αὓ Ἡιρροοταίαε ἀἰομπίασς, Ίου ε[ι ΠπΠαΡῖ]ε εἰ ρετρείπο͵, 

πιοίμ ασπ]ίαά, ἀελτίαπι νε] πια[ομ]ογαπα οσο ἴΓεπιοζεπα 

ἀε[σπαπί, «ποταπι αίγαπιααε 1Ππ ΡΓοΡοΠΙο α[εοία πιοτία]θ 

εΠ, Τε]ϊτία παπιᾳαοθ ρτανίππια -Γαπὲ 4παε οὗ ἀε[εοίαπι 

Ρτονεπϊμηί. Ἔχεπιογεδ 1έεπα απ αἲ Ἱπῄταπιεηίοταπι Ποεῖ-- 

ἰαΐε οτἰαπέας Ῥγοχ[ας Γαπέ Ιποιταβί]ες. Ῥταείετεα ρτοπιῖ- 
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Εὰ, Οἶιατ. ΠΠ. [20ς.] Εὰ. Βαΐ, Υ. (195.) 
3 κ. Ἂ 3 -ψ , ’ 

σχοντας ὀφθαλμοὺς 3 κοίλους ἐσχυρῶς γινομένους µέμφεται. 

τὸ μὲν οὖν τῶν ἐξισχόντων σύμπτωμα καὶ κατὰ τὴν ἀρχὴν 
τοῦ φοσήµατος γίνεται καὶ μάλιστα τοῖς ἐμέσασιν ἐπὶ πολυ- 

4 ” 3 .- 3 

φαγίᾳ τε καὶ πολυποσίᾳ. τὸ δὲ τῶν ἰσχυρῶς ἐγκοίλων οὐ 
3 3 

γίνεται, διόπερ οὐδετέρου κατ ἀρχὰς ἐμνημόνευσεν, ἠνίκα 
ει 3. ν 3 ἀ ον ωό 4 ια Σ 5) 

ἔλεγε" ῥὶς ὀξεῖα, ὀφθαλμοὶ κοῖλου. τοῦτο μὲν ὅευ μηδ ὅλως 
3 ϱω { ’ η ε] 3 ο) ο) . Ἁ 

ἐν τῷ νεκρὠδει προσώπῳ φαίνεται ἓν ἀρχῇ. πῶς γαρ ἂν 
ή, / Ελ. ή « 3 ΄ η 

ὤμα κοῖλοί τε καὶ -ἐξίσχοντες εἶεν οἱ ὀφθαλμοί; τοῦτο δὲ 

ὕτι μηδ᾽ ὅλως γίνεται τηνικαῦτα καὶ δόξει γε τὸ κατὰ τοὺς 

ἐξίσχοντας ὀφθαλμοὺς µάχεσθαυ τοῖς προειρηµένοις. εἰρη- 
Δ λ » ϱω ς / «9 Σε. - 3 

κὼς γὼρ ἐπὶ τοῦ νεκρώδους προσωπου ῥίνα ὀξειαν, οφθαλ- 

μοὺς κοίλους, εἶτα ἐπιδιοριζόμένος αὐτὸ τοῖς µετα τὴν τρί- 

την ὁρωμένοις οὐκ ὀρθώῶς προσέθηκε τοὺς ἐξίσχοντας. ὃ δὲ 
µου δοκεῖ γεγονέναι κατὰ τόνδε τὸν λόγον ὑπ αὐτοῦ καὶ δὴ 
φράσω μεταβαλὼν ὕλην τὴν ῥῆσιν αὐτοῦ εἰς τοιάνδε λεξδιν᾽ 
ἦν δὲ καὶ παλαιοτέρου ἐόντος τοῦ νοσήµατος ἢ τριταίου τὸ 

πρόσωπον τοιοῦτον ᾖ, περὶ τὲ τουτέων ἐπανερέσθαι, περὶ 
μή υ ή 3 ’ 3 3/ - ’ ΄ ’ 

ὦν καὶ πρόσθεν ἐκέλευσα, καὶ τᾶλλα σημεια σκεπτεσὔαι, τα 
4 

ποηίες οου]οβ γε] απῖ τοπεπιεπίεν ΓαρΓεζετιπέ οανίᾳαθ 

Ῥαπὲ ἀαπιπαί, Ῥτοπιϊπεπί ααἴειη αλπαπάο εἰϊαπι Ρειποῖρίο 

ποΥΡί 9 ργαε[ετίϊῖπα, ααῖ Ροβ οἱβογαπα Ροίπεαπε 1πσία- 

νίεπι ενοπιπεγαηί. Ίο ἴαπιεαπ Ώαπο οὗ οαπ/[απι πια] Η1Π1 

Γαβ[ίάεχο [ο]επί. Όπο {αοίαπι α[ῖ πέ πεαπε ά πεφμο ἴ]]αά 

ἀπ]ο αἁ[ογιρ[ετίε, 4 ππαι ἀῑκίί: πα[ς αοµέµς, οομέὲ οοιι- 

σαρι. Ἰ]αά επἶπι παπ(µαπι 1π ]εία]Ι να]ίὰ Ῥτίιποϊριο αΏρα- 

πας, παπι οπῖ Πε Ροίε[ὶ οειπίος [πια] οινοθ ε[ῖο ϱἱ Ρτο- 
πηίπεγο Ίοο νετο ἴΠπο Ὠπ]ο πιοάο ε[ῃοὶ Ρροΐεβ. θεά 

{οτίε ᾳποᾷ 4ε Ργοπιπεπίρας οσα] ἀῑκΙί, οππη Ρτᾶθοθάει- 

Ώρα Ῥαρπατε ν]ἀερίίαν, Όσαπι επῖπι ἆθ Ιεία]ὶ να]ία ἀἷ- 

κοτῖϊ: πα[μπα αοµίμπα εἰ οει]ος «οπεαυος, ἀεϊπάε 1]]α οεΥ- 

ες ἀῑ]αφίοεί εἰ ἀῑ[εεγηαξ 15 4παε {ετήαπαι Ρροβ ἀῑεπι αρ- 

Ῥατοεπῖ, ΠΟΠ χεοίε Ῥτοπιπεηπίες αἀ]εοῖι, Ύετιπι απῖά Ε18 

γεχρῖς [εηβ/[ζε Ηἱρροοταίες ν]ἀσαίυσ, 1ά Ίαπι «6ο Ιπιπιπ{α 18 

Ίππο 1π' πιοάππι 1ρῄας νειΏῖς εχρ]ίσαὮο. «δὶ νεγο πποΥὂο 

νεῖετε Ίαπα ρίις Φμαπι Ιγὶάμο ᾖ[αοῖες ἑαὶς ε[ ἔμπι εα φµαε 

Ῥγαεεερί Φµαεγέτε οοπφεηῖει έμπι [ρα εἰίαπε αἰα εὐπ/[ιάε- 

6ΛΙΕΝΌΘ το}. ΧΝΙΙΙ,. ΡΑΠ6 ΤΙ. . Ρ 



ο ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΤΣ 
Γά. ματι, ΥΠ, [298. 509. ] Σά. Βα[. Ύ. (19 δε) 
τε ἐν τῷ σύμπαντυ σώματι καὶ τὰ ἓν τοῖς ὀφδαλμοῖς. ἔστυ 
δὲ τὰ γινόμενα σημεῖα ἓν τοῖς ὀφθαλμοῖς ὀλέθρια μετὰ τὴν 

τρίτην ἡμέραν τοιάδε. φεύγειν τὴν αὐγὴν, δακρύειν, δια- 
στρέφεσθαι, τὸν ἕτερον ὀφθαλμὸν ἐλάττονα γίνεσθαι δατέ- 
ρου. τὼ λευκὰ μόρια κατ αὐτοὺς ἐρυθρὰ φαίνεσθαι, φλέβας 
ἔχειν ἤτοι μελαίνας ἢ πελιδνὰς τἢ λήµας εἶναι ἐναιωρεῖσθαί 
τε ἢ ἐξίσχειν ἢ κοίλους ἰσχυρῶς εἶναι, τοῦ τὲ προσώπου 
παντὸς ἠλλοιοῦσθαι τὸ χρώμα. πάντα γὰρ ταῦτά ἐστιν ὁλέ- 
Όρια καὶ ὅ τι περ ἂν αὐτῶν ἐπὶ τῷ προειρημένῳ γένηται 
προσώπῳ, τεκμήριον. οὐ σμικρόν ἐστι τοῦ μέλλοντος ἔσεσθαιυ 

Φανάτου. κατ αὐτὴν οὖν τὴν διάνοιαν δοκεῖ µοι συγκα- 
ταριὺμεῖσθαι τοῖς ἄλλοις σηµείοις, ὅσα τῷ νεκρώδει προσώ- 
πῳ δύνανται συνυπαρχειν καὶ τοὺς ἐξίσχονιας ὀφθδαλμοὺς 
παὶ μὴ δυναµένους συνυπάρχειν, ὅτι μὴ µόνον προκείμενον 
ἦν αὐτῷ τὰ τῷ νεκρώδει σώµατι [ 699] συνυπάρχοντα λέ- 
γειν, αλλὼ καὶ τῶν ὀλεθρίων σημείων ὅσα κατὰ τὸ πρόσω- 
πον φαίνονταν ποιήσασθαυ κατάλογον. ὧστ εἰ μὴ μόνον 
ἓν, ἀλλὰ καὶ πλείω τῶν εἰρημένων δυνατὸν ἦν μὴ συνυπάρ- 

γατέν Οµαε ἴπ τε]ίφιιο εΟΤΡΟΥΕ εἲ ἴπ οοεμ[ῖς αρµατεπι. Ῥαπῖ 

απίεια Ἠαεο 1Π οου]ῖ Πρηα Ῥοβί {ετίῖαπα ἀῑεπι Πείαµα, Ἰα- 

οεπα τείησετε, ἀ]]αοτγπιατϊ, Ῥειγεσγ, ΠΠΙΠΙ 8Ἠεγο ΠΙΙΠο- 

χεπα ε{Τε, εοταπι αἷρα νιάετῖ τηργα, γεπας Ἠαβετε νε] ηῖ- 

6τας νε] Ἰνιάας, [ογάίιρις [οαίετε, Γαρ]ϊπιεν ε[ῃε απῖ Ῥτο- 

π]πεπίες νε] νε]επιεπίεν [αῬΓεάΙ[ε, αίααθ ἀπππιπίαίαπα ε[ε 

1οίῖπ5 {αοῖεῖ οΟΊοχ6Πι, Ἠαεο επῖπι οπιπ]α πιοτίίζενα [απΐ, 

αποχαπι { αᾳμοᾶ 1π ἀε[οτιρία {αοῖε επιετ[ετί, ἨοἨ Ραϊ- 

γιπα Ρταεραί Γμΐμχγας ππογς ατδαπιεπίαπι. Πίο απ]άεαι 

[επ[α εἰῖαπι ργοπιϊπεπίαες οοπ]ο ππᾶ ουπι αῖς βρηῖς, ᾳπαθ 

ἵπ Ιεία]ϊ να]ία Ππιαὶ οοπεατγετοε ροβαπί, νἰάἀείας πΗῖ 

αππαπιετα[α, εἰῖαπι { ππα οσα αῖ πεφαεαπί εχί[ιετο 

Ῥτορίετεα αιποᾷ ποπ [ο]μπι ἆθ 15, απαο πια] 1π 1εία[ϊ 

να]ία οοπουγεεγε Ροί[αμί, ἀἴοετο Ἱπβμτασχϊε, νεταπι α]ία 

εἴῖαπι οπηπῖα Πποτία]ία απάο 1π {αοῖε οεγπαπίασ ῄσαα 1ε- 

οεΠ{εχθ, ΌΏπατα Π ΠΟΠ πιοᾷο ΠΠΙπΙ Γεὰ εἴῖαπ Ρ]άτὰ εο- 

τηπι οὖαθ επιππεγαγ]ὲν ποπ ρο[απε πια] 1π πιογξεγο 
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ξαι τῷ νεκρώδευ προσώπῳ, ῥηδεμίαν εἶναι μάχην ἐπὶ τὴν 

διδασκαλίαν αὐτοῦ τῶν μοχθηρῶν ἁπάντων μεταβεβηκύτος. 

ὅτι δ᾽, ὡς ἔφην, ὀρθῶς εἶπε καὶ µή πω οἷόν τὲ ᾖ τοῖσιν 
ἄλλοισυ σημείοισυ συντεκμιαίρεσθαι, σκοπεῖν ἤδη σου ἑνὶ μὲν 

” . - - Ἀ 

κἐφαλαίῳ κοινῷ τῷδε' τῶν εἰρημένων ἕκαστον ἢ οὐ γίνεται 

κατ ἀρχὼς ἢ οὐκ ἐξ ἅπαντύς ἐστιν ὀλέθριον. ἰδίᾳ δὲ καθ’ 
ἕκαστον ἐπισκοπουμένῳ σου φανεῖταιυ τοῦτ ἀληῦέστατον. 

ἐκ πολυποσίας οὖν ἐνίοιε καὶ σφοδρῶν ἐμέεων ἐν ἀρχῇ τῶν 

νόσων η: τὸ τὴν αὐγὴν φεύγειν, οὕτω δὲ καὶ τὸ 
πριν καὶ τὸ διαστρέφεσθαν ἦ ΜΗΡΜΟΦΑΥ ἢ ον 

ἢ τὸ τὰς φλέβας ἐρυθρὰς ἔχειν. ἡἢ ὃδ᾽ ἐπὶ τὸ πελιδνὸν τὴ 

μέλαν χρώμα µεταβολὴ τῶν φλεβῶν οὐκ ἐν ἀρχῇ γένοιτό 

ποτε, καθάπερ οὐδ ὑπερβάλλουσα κοιλότης, οὐδὲ τὸ λημᾷν, 

ἀλλὼ τοὐλάχιστον μου τριών 3} τἐσσάρων λμλής εἰς τὸ 

γενέσθαι δείταυ, 

να]ίᾳ οοπγεπῖτε, ποι νυἰάείας Γεοιπι Ἡ]ρροσγαίθθ Ρρµρπαχε, 

4ι1ρρε αι αἆ ἀοοϊτίπαπι οπιπῖππα. βρποταπι εχἰτα[ῖαπι 

ογαίίοπεπι Ίαπι οοηνετίετ!. Οποά απίεπι τοοίο αἨ «ο ἆἷ- 

οίππι Π{, εἰ ποπάωπι Ρροίε[ι αμ εκ ποῖῖ5 π]]α Παρετί οοη- 

Ἰεείπτα, Ίαο ππα Ῥτενί οοπαππππΊᾳπθ ταίῖοπε αἀάποία {8- 
οἶσπι ταῖ Ἰπίε]]σας. ὉΌπιπῖα 4παθ ἀῑοία [απί ααπῖ ποπ Πππί 

τεοεπίε ΠΙΟΙΡΟ ααὶῖ ποπ Γεπιρετ ]εῖα]α [απ 1ά αιοᾶά νε- 

τήΠπιαπι ε[αε ]αάϊσαρίς, Π Πησαῖα Γεοτ[απι εχρεπἀετῖρ, 
Ίναπι Ῥ]εγαπιφιε εχ Ρροίπ Ἱ]ατσίοτε εἴἵ πιασηῖ6 τοπ Ποπῖρις 

θερτὶ Ίπσοεπι «παπι Ῥτίππαπι αερτοίατε οοερετῖπί τε[αρῖμπε 

εἰ 116 αεᾳαε οσο] Π]]αστίπιαπε, Ῥετνετιαπίας, Γαβ]πιεθ 

Γαπί απ ρτοπιπεπῖ γε] νεπας Ἰαρεπί ταῦτα. Δίααϊ Πνί- 

ἀαε ααῖ πῖρταε Ῥετ ΙΠΠία πιοτβῖ Υεῄαε Ἠιπαπαπι ενα[ετῖπέ 

πεο [πι] ίεν Ππιπιεη[α Ί]]α εαν]ία» πεο [ογάεδ ΡΓΟΥΕΠΕΓΙΗΕ, 

τί ᾳμαε ἀῑεδ αἆ παϊπίπιαπα {γεν απί απαίπον αἆ η 

ηεπῃ τεφιιταπῖ. 
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ία. 

Σκοπεῖν δὲ ὧδε χρὴ πρὸς τούτοις καὶ τὼς ὑποφάσιας τῶν 

ὀφθαλμιῶν ἐν τοῖσιν Ὀπνοισιν.. ἣν γάρ τι ὑποφαίνηται 
οφ ” ” ’ 9 ’ μέ. 3 

τοῦ λευκοῦ τῶν βλεφαρων μὴ σιμβοαλλομένων μή ἕκ διαῤ- 

ῥοίης ἢ φαρμακοποσίης ἐόντι ἢ μὴ εἰθισμένῳ οὕτω κα- 

θεύδευν, φλαῦρον τὸ σημεῖον καὶ θανατώδες σφόδρα. 

ο 4 - « ; ε { 4 ο » 
ἀπὸ τοῦ ὑποφαίνεσθαι ῥήματος τὴν ὑπόφασιν τού- 

γοµα πεποίηκεν, οὗ τὸ πληθυντικὸν αἳ ὑποφάσεις γίνεται, 
»» Ἐ Ν / 2 ἂν με σσ ’ ς Ἶ ἃ 
αφ ὧν κατὰ διαίρὲεσιν Ιωνικὴν αἳ ὑποφάσιες. οἳ δὲ περὶ 

τὸν ᾽ρτεμίδωρον καὶ 4ιοσκουρίδην οὐκ οἶδα πὀθεν ὁρμη- 
Θέντες ἔγραψαν ὑποφύσιας μετὼ τοῦ υ. τὸ μὲν οὖν εἰρη- 

’ τα ια - ΄ ια.» ’ 3 2.» ᾽ 3 Ι 

µένον ὑφ “Ἴπποκρατους δῆλον ἐστιν’ αὐτὸς γαρ ἐξηγήσατο 

τ ποτὲ λέγει τὴν ὑπόφασιν εἰπων, τν γάρ τι ὑποφαίνηταυ 
” ” -” Δ 

συμβαλλομένων τῶν βλεφάρων τοῦ λευκοῦ" ἀλλὰ καὶ διορι- 
σμὸν εἰς ἀκρίβειαν τοῦ λεγομένου προσέθηκεν αὐτὸς εἰπων, 

ας ς ή μὴ ἐκ διαθῥοίης ἡ) φαρμακείης ἐόντυ. προσυπακούειν δὲ καὶ 

ΧΙ. 

Φεᾶ εἰ ἐρ[ας ργαείετεα οεµίοτμπα Ἰγρορ]α[ίας μετ [οπιπος 

πι πο πποᾶμπα εοπἰεπιρἰατγὶ ορογίει. οἱ παππφιε μαῖ- 
Ρεύταε ποι οοτηπαϊµπῖµγ, [εὰ ἵπιεγ [ας εν αἶδο οεµίο- 

γω αἰίφμιά αρραγεί, πεφµε τά Πιεπς αἶυμς αιμὲ ππεάἰσα-- 

ππεπίµπα εαρτε[]ετὶὲ πεο αεβεΥ Ἆοο πιοᾶο ἀογπιίγε [οἰίεμα 

Γε, Πβπμπι πιαἰμηι εἰ αζπιοάμπι επἰείαἰε ε[ε. 

Α νετρο ὑποφαίνεσθαι Ηἱρροοταίες τὴν ὑπόφασιν πΠο- 
ππεΏ {εο]ξ, ου]ὴς Ρ]ατα]]ς ε[ἴι αἳ ὑποφάσεις, εκ 4πο ρε. 
ἄἰνιβοπεπι Τοπῖσαπι αἱ ὑποφάσιεο. Ῥεὰ πε[οῖο απιᾷ Ατίε- 

πι]άοτιπα εἰ Ὠ]ο[οοτίάεπι Ἱπιρα]ετίέ, αἱ ὑποφύσιας εππι υ 
Γογίρετεπί, «απ αωῖά 1ρΡ[ε Ηϊρροοταίες ἀῑσαί ρεγ[ρίουτιπα 

πι. Ἑκρ]ίοανιί επίπι ομῖἀ ρε; ὑπόφασιν Ιπίε]]σαι ἀΐσεης, 
Π παπι]φιε ραἱρεβγαο ρετ ΓΟΠΙΠΗΠΙ ποπ οοπιαἠαπίαχ, Γεὰ 

1Πίεγ ας εκ αἱμο οοι]οταπι αἰφιῖά αρρατεί. Όποά τα 

πιε]]ῃς εἰῖαπα Ππίε]σετείας, αἀ]εοῖτ αἆ ἀῑ[μπείϊοπεπα: πε- 

οµε ἰά [μες αἶνις αμ ππεάἰςαπιεπέιτη εκρτε[]εγῖε. «Όοι- 



ΠΡΟΓΝΩΣΊΙΚΟΝ ΣΠΟΜΝΗΠΜΑ 4. 53 
Εά, Οματῖ, ΥΠ. [5υ.] Εὰ. Βα[. Ὑ. (435.) 
ἡμᾶς ἄμεινόν ἐστι τῴῷδε καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐχόντων τοῖσδὲ 

τὴν αὐτὴν δύναμιν. ἑνὶ γὰρ κεφαλαίω περιλαβων ἄν τις 

εἴπου τὸ σύμπτωμα τοῦτα ὃν ἀθῥωστίαν 7ὔνεσθαι τῆς κι- 

νούσης τὼ ῥλέφαρα δυνάµεως, ὅπερ ὀλέθριόν ἐσευν, ἐπειδὼν 

χωρὶς τῆς ἔξωθεν αἰτίας συστῇ. ταῦτα ὃ᾽ εἶναι χρὴ δηλον- 

ότι τοιαῦτα τὴν Φύσιν, ὡς καταλύειν τὴν δύναμιν, οἷον 

εου διάῤῥοιαν ἢ κάθαρσιν ἐκκαθαίροντος φαρμάκου προσ- 

φορᾶς ἢ λύπην σφοδρὰν τἢ ἀγρυπνίαν ἢἢ ἔνδειαν τροφῆς 

αἱμοθῥαγίαν πολλὴν ἤ τινα ἁπλῶς ἑτέραν κένωσιν ἄμετρον ̓  
ὃ ὃ᾽ οὀλίγον ἔμπροσθεν εἶπον, ὡς τῶν ὀλεθρίων ἁπάντων 
σημείων ποιεῖται τὸν κατάλογον, οὐ μόνον ὅσα πρὸς τῷ νὲ- 
πρώδευ προσώπῳ ταν δῆλον «ἐποίησεν ἐνταῦθα εοσμθεὶς 

μὴ ἐκ διαθῥοίης ἢ φαρμακείης ἐόντι προειρήκει γὼρ ἐπὶ 
τοῦ νεκρώδους προσώπου τὸν διορισμὸν τοῦτον ἢ τὰ τῆς 
κοιλίης ἐξυγοασμένα ἰσχυρῶς. τὸ γὰρ ἐξυγρασμένον τοῦτο 
κοινύν ἐστι διαζῥοίης τε καὶ φαρμακείης, ἀλλ ἐπειδὴ πά- 

Λιν ἄφ ἑτέρας ἀργῆς ἀπάντων ποιεῖται τῶν ὀλεθρίων ση- 

Υεηῖξ απίεπη Ρταείεγεᾶ α]ῖα ᾳποφαε ΟΠΙΠΙΑ, 419 Ρ8ΓΕΘ ΟΠΠι 

1ῃ16 νίτες Ἰαδεπί, [αραπᾶϊτα, Ὠΐοστο επίπι αφι]ς ΟΠΠ] 

νερό απο εοπιρ]εχις Ρροβε, αἳ Ππιρεοϊ]Ηίαιο Ῥαϊρεργας 
πιονεπ!] {αου]{αῖῖς' [Ὑπιρίοπια Π[αά εχοϊίαγί. Οιποά [απε 

απππι πη]]α 1ρ[απι οχίετπα οαπ[α Ἰπνεχοτίέ, Ῥετπίοϊο[απι ε{ῖ. 

Ἠαεο απἴεπι Ῥτουμ] ἀπρίο παϊητα οροτιεῖ ε[ο ε]αιποάί, 

πί νῖτες εκ[ο]ναπί, Ποιε αἰνῖ Ρτοβανίαπι εβι απί Ρητραίῖο 

Ῥετ πιεζἸοβαιοπίαπα απὲ {π]ΠΙεῖα {ησομς ααΐ νἱρῖ]αο απ α]]- 

ππεπῖ ρεπηυτῖα αι! οορίο[α [απριϊμῖς ΡτοίαΠο απῖ αῖα Ότο- 

γ]ιου ἠπιπιοάεγαία ναομαο. Όιποά απίειῃ ραμ]ο απία ᾱἷ- 

οεῦᾶπι τεοεπ[ετί αἳ εο ἤρπα οπηπῖα πιογία]]α ποἨ ε8 {81- 

ἴαπα 9πας οχἰ{]ο[ο {π να]έα οπ]ωπίας, Ίοο Ίοοο ο[επάιί 
ενῖάεπ ΙΙ [ππια αἀ]ίοίθις Π[ιαά πεο αἰνὶ Ρτοβυνίο πες πηεά[- 
οαπηθηίο αοοϊζ1[ε, ΄ Ἠαο επίπι εἰαπ ρεῖας 1π πιογζετο 
να]ία εχοερίίοπε α[ας ογαί, απαπα ἀῑπΙὲ, απ νεηἰτϊ χε[ο- 
ἸαΗο Ρναεοε[ενί!. Βε[ο]νίίατ επίπι αἶναβ ίαπι Ῥτοβανίο 

απαπι πιεάἰοαπιεπίο. Οπία νετο ταχ{ας α]ϊο Γηπιρίο εχοί- 
' 



τά Γ41ΗΝΟΣ ΕΙΣ Το ΙΠΠΟΝΡΗΙΤΟΤΣ 

Σά, Οµασι, ΥΠ1. [ 509. 600. ] Γά. Βα[, Ῥ. (105.) 

µείων ἐξαρίθμησιν, εἰκότως ἑκάσιῷ τοὺς οἰκξίους προσδιο- 
ρισμοὺς προστίθησιν. 

ιβ. 

[60ο]. ν δὲ καμπύλον ἢ ῥικνὸν γένηται ἢ πέλιον 
ὠχρὸν βλέφαρον 1 χεῖλος ἢ ῥὶς µετά τινος τῶν ἄλλων 
σημείων, εἰδέναι χρὴ ἐγγὺς ἐόντα Θανάτου. Θαναιτῶδες 

δὲ καὶ τῷ χείλεα ἀπολυόμενα καὶ κρεμασμένα καὶ ψυχρὼ 

καὶ ἔκλευκα γινόμενα, 

Τὼ μὲν οὖν πλεῖστα τῶν ἀντιγράφων οὕτως ἔχει τὴν 
ἀρχὴν τῆς ῥήσεως. ἔνια δὲ ἀντὶ τοῦ καμπύλον τὸ ῥικνὸν, 

ἵν ᾖ τὸ δηλούμενον ἐκ τῆς φωνῆς ταύτης, τὸ συνεσταλμέ- 

νον ὁμοίως τοῖς κατεψυγµένοις ὑπὸ κρύους, τοῦτο μὲν οὖν 
νεκρώσεως ἐστι σηµεῖον, ὥσπερ καὶ τὸ πελιδνόν, τὸ δὲ 
καμπύλον τάσεώς τινος σπασμώδους ἢ παραλύσεως Θατέρου 
τῶν κλειόντων μυῶν τὸν ὀφθαλμόν, ἑκάτέερα ὃ᾽ ἐστὶν ὁλέ- 

Όρια μαρτυρούµενα πρὸς τῶν ἄλλων σημείων, ὅπερ ἐδή- 

ἀἷο βρπα οπιπί]α εχϊ[]α]ία τεςεη/{εί, τεοίε Βηρα]ῖ ρτορτίας 

αάΗΙρεί εχκοερ!ίοηςες. 

ΧΙ. 

δὲ νεγο μαΐμεβταε αμὲ Ἰαῦγα απὲ παγες µπα οµπι ομ]ισάαπα 

αἰιεγίμς [1πὶ αεοε[[ίοπε ρετυετιαπιμγ αμε [ἴνε[οαπὶ αμε 

Ψαἰζειπε, ΤΠΟΥΙΕΠΙ ποπ ἶοπβε αδε[]ε [ειο,. ἸΜοτιαῖε ψετο 

ε[ὶ εἰ Ἰαὐτα τε[οἰμία, [ω[ρεπ[α, [γὶρίάα αἴδαφμε υἱζεγὶ. 

ή ρ]ατίπαϊς φπ]άσπι οοᾷΙείρις Πο Ἰαρεί Ἠα]ας [επίειι- 

Μαε ἀπ], Αθ Ὑετο ΠΟΠ καμπύλον Τεοµγρπα, [εὰ 

ῥικνὸν τὶβίάμπι Ἰαρεπί, αἱ Ἠαο Ύοσςε οοπίγβοίαπι Πραϊβοε- 

{τσ Πουϊ α σε]α νε]επεπίε; τε[]σετα[ῖ αοοϊἀετο [ο]εξ. 

Ἠοο πας εχἰ]ποίῖ επιοτίαίᾳαε οδ]ογί5 Πσπαπι ε[ αεφαθ 

αο Ἠνίάωμπι, Ῥεχνετ[απι νεχο νε] ἱεπβοπῖς οπ]υαφάαπι ΟΟΙ-- 

νυ]{οτῖας νε] τε[ο]αοπῖς ππίας απί αἰεγία πιυ[ου αἱ 

οομ]απή οἸοσαῖί, Οαείογπα αἰγαπιηαε Ῥεγηϊοίο[απα ει, { 

αΠογαπα εἰἶαπι {ἰσποταια {ε[Ππιομαΐ5 οοπΠχπιεπίαχ, αοά 



ΗΡΟΓΝΩΣΊΙΚΟΝ ΣΠυύΜΝΗΜΑ 4. ος 
Ε, Οµασε, ΥΗΙ. Γ60ῦ.1 Εά. Βαΐ, Ύ. (135. 408.) 
λωσεν εἰπὼν μειά τινος τῶν ἄλλων σηµείων, ὡς οὐχ ἑκανὸν 
ἓν μύνον τῶνδε τὸν θάνατον δηλῶσαιυ. 

ι. 

(426) Κεκλιμένον δὲ χρὴ καταλαμβάνεσθαυ τὸν νοσέοντα 
ὑπὸ τοῦ ἐητροῦ ἐπὶ τὸ πλευρὸν τὸ δεξιὸν ἡ) τὸ ἀριστερὸν 
καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὺν τράχηλον καὶ τὼ σκέλεα ὀλίγον 
ἐπικεκομμένα ἔχοντα καὶ τὸ ξύμπαν σῶμα ὑγρὸν κείµε- 

φον. οὕτω γὰρ καὶ οἳ πλεῖστου τῶν ὑγιαινόντων κατα- 

κλίνονται. ἄρισται δὲ εἶσι τῶν πατακλισίων αἳ ὅμοιαε 

τῇσι τῶν ὑγιαινόντων. 

Καὶ τοῦτο μαρτυρεῖ τῷ κατάλογον εἶναι τῶν ὀλεῦρίων 

σημείων ἐν τῷ χωρίῷ τοῦ βιβλίου τῴδε παντἰ. φαἰνέταυ 

γὰρ καὶ νῦν οὐκ ἂφ ἑτέρας ἀρχῆς περὶ τῶν ἐν ὅλῳ τῷ 

σώματε σημείων ὃ ἄνὴρ διδάσκων, ἀλλὰ συνάπτων αὐτὰ 
τοῖς προειρηµένοις. προειρηκὼς γὼρ ἔμπροσθεν ἐπὶ τοῦ 
νεκρώδουφ προσώπου καὶ τὼ ἄλλα σημεῖα σκέπιεσθαυ, τά 

1ρ[ε ο[ιεπάτί ἀϊσεπδ, ππα οπα οπ]αςάαπι αἰίεγίας Ερπί 8ο- 

εείἹοπε, αμα απηπι εκ μῖ5 [οἶαπα πιογίεπι ποπ Ρο[Πῖ οετίο 

ἀεπιποίαχθ, 

ΧΙ. 

ῆεδεῖ αιεπι ππεάϊἰοι5 αεβτιήη ἀεργε]ιεπάετε ἵπ ἀελίτμπι αμ 

πὶέγωπα ἰαέμς ]αοεπίεα, ππαπῖδις εοἰίο οτγἰδιωφµε ρα- 

Υπ γεζμεεῖς εἰ ἐοίο «οΤρογε ᾖμπιεπίεπι. δίο επῖπι ρῖι- 

γιπαί [απὶ εμδαπι. Όμδατε αµέεπι 9µο πιοᾶο [απὶ [οἶεπι 

ορε πετ. 

Εί Ἠου απϊάεπι αγραπιεηίππη ε[ὶ ΙΠ Ίιαο {οία Ηδτὶ Ρατίε 

ππογ!]Γετα ἤρηα τεοεη[εχ], Ἱρίε Παππηπθ Ἰοο είῖαπι Ίοςο 

4ε Ὠρηϊβ ᾳπαθ ἰοίο ΟΟΓΡΟΥΕ επιεγσιπί που [18 αἶο Πἰα]ο 

ἀῑἴεγεγε, [εά εα οπι ΡΥΙ16 ΕΠΙΠΙΕΤΕΙ15 οοπ]ΠΠσεγε πιαπ]-- 

{ε[ιο νΙἀείατ, Όσαπι εηΙπι απίεα Ιεία]Ι 1 νια]ία αἆπιο- 

παλ ζει α]ία Ἰπίαρεν Πρπα εΠε οοπ[άἀεταπάα, Ύπαε {πι ΤΠ 



Ξ6 Γ44ΗΝΟ2Ζ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 

Εά, Όλανε, ΥΠ. [ ὅ00. 601. 1 Εή. Ῥοῇ, Ὑ. (120.) 
τὲ ἐν τῷ σύμπανεν σώματυ καὶ τὰ ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσεν, 
ἐφεξῆς πάντα διεξέρχεται συνάπτων ἀλλήλοιςο. αὐτὸ δὲ τὸ 
δεῖν εὑρίσκεσθαι τὸν ἄθῥωστον ὑπὸ τῶν ἐπισκεπτομένων ἐα- 
τρων οὐχ ὕπτιον κείµενον, ὥσπερ τινὰ παρειμένον, ἀλλ ἐπὶ 

Ὀατέρου πλευροῦ, καθ ὅ τι ἂν. ὁ ἰατρὸς αὐτῷ προσείη, καὶ 
διὰ τοῦτό ἐστιν ἀγαθὸν, ὅτι ῥώμην ἐνδείκνυται τῆς στηρι- 

ζοίσης διὰ τῶν μυῶν τὸ σώμα δυνάμεως, ὥσπερ αὖ πάλιν 
ἀθῥωστίαν, εἰ μὴ δύναιτο τὴν ἐπὶ τοῦ πλευροῦ κατάκλισιν 

σέρειν. αὐτὸς δ᾽ "Ιπποκράτης προσέθηκε τῷ λόγῳ τὸν κοι- 
νὸν ἐπιλογισμὸν εἰπών' οὕτω γὰρ καὶ οἱ πλεῖστου τῶν ὑγίαι- 
νύντων πατακλίνονται, καὶ δῆλον ὅτι μάλιστα κατ ἐκεῖνον 

τὸν χρόνον ᾧ ὁ ἰατρὸς αὐτοὺς ἐπισκοπῃ, προσυπακοῦσαι 

7ὰρ ἄμεινόν γε τῷ λόγω τοῦτο δυνάµει λεγόμενον ὑπ αὐ- 
τοῦ κατὰ ἓὴν λέξιν ἔνθα φησὶ, κεκλιμένον δὲ χρὴ καταλαμ- 
βάνεσθαι τὸν νοσέοντα ὑπὸ τοῦ ἰατροῦ. οὐ γὰρ ἁπλώς εἷ- 
πὲν ἐπὶ πλευρῷ χρῆναι κεκλἰσθαι τὸν ἄνθρωπον, [60] 
αλλ ὑπὸ τοῦ ἰατροῦ καταλαμβάνεσθαι κἐκλιμένον οὕτως, 

προσέθηκε δὲ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὸν τράχηλον καὶ τὼ σκέ- 

ὈπΊνεχ[ο «ΟΥΡΟΤΕ ἴππι 1π οσα] οοπ[[ιετεπί, ἆε οπιπίρας 

ἀεῖπεορς Ρρετρείια ογβ{ῖοπε επί, ΌΟτποά νετο αἲῖ αεστπα 

α πηοι]οῖς οφ πῖ επι Ἱπν][απῖ πο Γαρίπο 6ΟΓΡΟΤΘ οειι Τε[ο- 

ἰα115. υϊτίρας ]αοσπίεια, Γεά 1π αἰίεγαπι Ιθΐίας απο Ίεπιρογθ 

πηεάῖοις αἆ Ἰ]απι αοοεΠεγ]έ τερειϊγΙ ἆερετε, [σπιτι αιῖ-- 

ἀεπι Ρτορίεγεα Ῥομιιπι ε[ φιιοά τορατ {αοιι[1αἰ 19 Πσα][ιοεί, 

Ύμαπα «ορ ρετ πιπ[οπ]ο5 Ἠγπιαϊί οἱ Παριε, {οι ε οοΠ- 

ἵγατίο ΙΠιρεοΗαἰ15 ατσαπιεπίαπα εἰ, Πα ἵπ αἰίεταπι Ιαία6 

Ίαοετθ ἩοΟΠ Ῥοβῖε, Ῥογγο απίεπι Ἡϊρροσταίε ϱΟΠΙΠΙΙΠΕΠΙ 

εά41ά1, ερΠορίπιπι, ἀἴοεπδ Ίνοο πιοάο Ρετπιι]ῖο [αποφβ 

οπρατθ. Οποά αὐ]άεπη ἆθ {επιροτο ϱπο πιεάίοις 1ρ[08 {Π-- 

νΗιΕ απίεΠΙβεπά μπι εἶ[ε ρεγ[ρίομιπι ε[. πιο νετο 14 ἵπ 

πο οχα[ϊοπο Γαραπάϊτο Ῥχγαε(Ιτετε, πἳ 4αοά ροϊἰε[αῖο αἩ 

οο ἀῑσίαπι Πί εἲ Γης 5 νετρὶς οοιπρτε]επίαπι απίβας αἲῖ, 

αεσγιπα ου Ὀαπίοια α πιεᾷῖσοο ἀεργε]επάϊ ἆεβετο,  Ἰεπα 

επῖπα ππάο ἀῑκιί Ποπῖπεπι Ἱπ Ἰαΐίμς οιῦατο οροτίετε, [εά 

Ίου πιο(ο Ἰασσηίεπι α πιεᾷῖσο ἀερτεμεμάί, Αάάῑε αἱ οπῃ : 

πιαμίδμς οοἱἰο ογωγίδισφιιε Ρατ τεάμµοίί. Φίο επῖω ρίι- 



ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΣΠΟΜΝΗΜΑ ᾱ. ο7 
Εά. Οµανι, ΤΙΠ. Γ6ουΙ.] Ἐα. Βαΐ[, Τε (496.) 
λεα, ὀλίγον ἐπικεκαμμένα ἔχοντα" καὶ γὰρ καὶ τοῦτο σὐνη- 
δές ἐστι τοῖς πλείστοις τῶν ὑγιαινόντων. καὶ µέντου καὶ 
κατ αὐτὸ τοῦτο τὸ προσθεῖναι τὸ πλεῖστοι, ἀνέμνησέ σε 
διορισμοῦ τινος ἑτέρου κεφάλαιον ἔχοντος εἰς πολλὰς προ- 
γνώσεις χρήσιμον, οὗ μεμνῆσθαί σε δεῖ κἂν παραλείπηταί 
ποτε. τί ὃ᾽ ἐστὶ τοῦτο καὶ δὴ φράσω. ὅσα τιοὶ τῶν ἂθ- 
ῥώστων ἰδίως ὑπάρχευ παρὰ τοὺς ἄλλους ἐξαίρετα, ταῦτ 
οὐ 20 πατὼ τὸ πάρεργον ἐπισχοπεῖσθαι. ἐὰν μὲν γὰρ ὁρᾷς 
κατακείμένον αὐτὸν, ὡς οἳ πλεῖστοι τῶν ὑγιαινόντων, ἀγάπα 
τὴν κατάκλισιν, ἐὰν δὲ ἐναντίως, οὐ χρὴ καταγινώσκειν εὐ- 

Θέως ὡς κακοῦ τοῦ σημείου. προσαναπυθέσθαι δὲ μὴ 
σύνηθες ἐστι τὸ σχῆμα τοῦτο τῷ κάμνοντι τὸ “δὲ ὑγρὸν 
κεῖσθαι τὸ σώμα πρὸς ἀντίθεσιν΄ αὐτῷ λέγεται τοῦ τετα- 
μένου τὰ τέτταρα πῶλα, τουτέστι τὰ σκέλη, καὶ αἳ χεῖρες 

ὀλίγον ἐπικεκάμφθωσαν καὶ τὸ σύμπαν σώμα τὸν ᾿ αὐτὸν 
τρύπον κείσθω, τῶν ὑπερβολικῶν σχημάτων ἔξω παθεστη- 
κὀς. ὑπερβολικὰ ὃ᾽ ὀνομάξεταυ σχήματα τὰ μετ μακρᾶς 
ἐκεάσέως ἢ πάμψεως του τῶν κώλων τῆς ῥάχεως, ἧς 

τ{πηῖ [απί οπρατε οοπ[πεγεταπῖ, Οαείεταπι ᾳπαπι Ρ]ατίπιοῬ 
αἀ]εοῖί, αἰίαπι ΕΡῖ εκοερίῖοπεπι Πσαϊ[ιοανΙϊ Ρεν παπι πιαςσ- 

ηως [αερε ε[ὶ αἆ ργαεοοσπο/[οσπάαπι πας, 6 παεᾳῖἉθ ΠΙεΠΙΟ- 

τία ΗΡΙ ἴεπεπάα [επρει εΏ, εἰαπι ΠΠ αηπαπάο {ποτῖί 

Ῥταείογπ[ῖα, Όπας ααἴεπι αἀ]ία Πί Ίαπι ἀϊσαπι. Όσααε οα]- 

νὶ αεΡτο Ῥγβείες οαείθεχος Ῥτορτῖα εἳ ρεουµατία Γαπέν 1]α 

Ἠαιά ρετ{αποίοτίο οοπἰεπιρ]αχί «οπνεΠί. Ἐλεπίπι {ἱ επι 

ειραπίεπι Τερετῖα6 4πο πιοᾷο ἵθποσαπαῃ Ῥ]ετίφαο ουβαπί, 

Ρτοραπάωπι: Απ Ρ]απο αίετ, ποα Ῥτοίπας αἲ πια]απι 

Πσπαπι ἁαπιπαπάαπα, [εὰ παπα αθρες Ἰοο πιοάο Ίασεγε {0-- 

τας Α Ππίθιτοδατα οοπνεπἰοί. Οποά αιίθπι ΟΟΓΡΟΓΕ 

Ἠπππιεπίεπι Ίασετε ἀῑχιί, αἆ εἶας ἀλεγεπίῖαπι απἱ αγίας 

απαίπον «Ι[ιεπίος παρει ἀῑπιε, Ρετίπᾷε 8ο Π τα [οηΙρβ[εί; 

οἵαπγα Ππαπιςηπθ ῥατπηρε τεάποία {πῖ, ἴοίππιαας οοτραφθ 

Παημίεν ]αοραί, πα]]α εκίγεπια Ίσιτα οοπιροβίµπῃ, Ὠϊοαπ- 
{αχ ραἴεΏι εκίχοιπαο σηταο, «πάς [ππιπιαπι οχ[θμίΊοπθια 

απέ Πεκαπα λαρεηῖ, γε ατίπππα Επί [νο [ριπαις πιεάα]-- 



58 Σ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ 1ο ΠΠΟΚΡΑάΤΟΥΣ 

Εά, 0μαςε, ΤΗ. [60.1 Ν : Εά. Βα[, Ύ. (196.) 
µόριόν εἰσι καὶ οἱ κατα τὸν τράχηλον σπὀνδυλοι. τὰ μὲν 

οὖν ὑπερβολικὸ σχήματα τεινοµένων ἰσχυρῶς /ίνεται τῶν 

νεύρων, ὡς ἐν τῷ περὶ κινήσεως μυών ἐπιδέδεικται λόγω. 
τὸ ὃδ᾽ ἓν τῷ µέσῳ τῶν ὑπερθολικῶν ἄνευ πάσεώς ἐστι, διὸ 

καὶ προσηγόρευσεν αὐτὸ ὑγρὸν, τῶν ὑγρών σωμάτων οὐ πὲ- 
φυκότων τείνεσθαν. 

εδ’. 
ὍΎπτιον δὲ κεῖσθαι καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὸν τράχηλον καὶ 

τὰ σκέλεα ἐκτεταμένα ἔχοντα ἧσσον ἄγαθόν. 

“ΗΕ τοιαύτη κατάκλισις οὐκ ἔστιν ὕλως ἀγαθὴ, διόπερ 
οὐδ) ἧσσον αγαθή. ᾖ αρ μηδ᾽ ὕλως ὑπάρχει τὸ αγαῦὴν 
εἶναι, πώς ἂν αὕτη λέγοιτο προσηχόντως ἧσσον αγαθὴ εἷ- 

ναι; δηλοι δὲ καὶ αὐτὸς ὡς ουὐδ᾽ ὅλως ἐσιὶν ἀγαθὴ, λέγων 

έφεξης, εἰ δὲ καὶ προπετὴς γένοιτο καὶ καταθῥέου ἀπὸ τῆς 
κλίνης ἐπὶ τοὺς πόδας, δεινότερὀν ἐστιν. ὥσπερ 7ὰρ καὶ 

τῆς προειρηµένης δεινῆς κατακλίσεως οὔσης, οὕτω περὶ αὖὐ- 

Ί8ε ου]ας ρατς {απί ἀρίαε σο]Ι γετίερταε, ὮᾖἸίαφιπε εχίτε- 

πιαε οπ]άεπι Πραγαε εκἰεηῇς [πρτα πιοάμπι πεννῖ Πυπί, 

Πουί 1Π Πδε]ιο ἆᾳ πιοία ππυ[οπ]οταπι οβειιάϊπιῃ,. Όπαε 

νετο ἀπίεν εχίγεπιας πιεᾶῖα ε[ὶ {επ[ίοπεπι ποἩ λαρεῖ, αίᾳπε 

1άοιχοο επι Παπη]ἆαπι αρρε]]αναί, Οιἱρρε Μαπιϊἁᾷ οοχροσα 
{επάϊ παΐίυτα ποῦ {[ο]1εηί. 

ΧΙΥ. 

διρίπιπι φεΤο Ίαεετε ππαπῖδις εοἰίο ογµγὶδισφµε Ροττεοῖῖς 

παπι δοπήπ. 

Γεουδίίας 1Πῇε ππ]]ο πιοάο Ῥοπαθ εΏ, Ῥτοϊπάε πες 
πηΙπά5 Ῥοηπμς τεοίο αἀῑοῖ νἰάείατ, ἵΝαπι οὐ Ῥοπας ε[[ε 

πηπ]]ο πιοάο Ροϊε[ῖ, αιοπιοάο τεοίε πῖπαδ Ῥοηπας ε[[ε ἆἷ- 

σαΐίαγτ Οιποά απἴεπ πηπ]]ο Ῥγοσί[αδ πποάο Ῥοπαςφ Πί, αᾱ- 

Γοπ]ρις ἀείποερς νεγρῖς εἰἴῖαπι 1ρ[ο Ρτοβίείασ: φιοά [ ἆε- 

εἰιυὶς ε[ὲ ει α εμἰείτα αἆ ρεᾶες ἀε]αζίίμγν ρε]ιω. Βίο επίπι 

Ἠμπο Ρε]ογεπι εἰ[ε ἀῑκιῖτ, αιμα! ππβίαθ ε[Τεί ᾳἩὶ απίε ἀῑοίις 



ΠΡΟΙΠΝΑΟΣΊΊΚΟΙΝ ΙΠΟΠΜΝΗΠΜΗ 4. ) 50 

Εά, Ομαν, ΥΠ. [601- 609,1 Ἐά. Βαΐς Ύ. (406.) 
τῆς έφη ὡς δεινότερόν ἐστιν. ἐμοὶ δὲ δοκεῖ τὴν κατάκλι- 
σιν ταύτην ἐν τοῖς οὐδετέροις τίθεσθαι σημείοιφ, ἅπερ οὐδὲ 

πρὸς ἡρείαν ἀξιόλογον ἕξευ δύναμιν οὐδὲ. πρὸς θάνατον, 

αλλ’ ἤτου µέσα τελέως ἐστὶν 1 σµικρά τις αὐτοῖς ἐστο ῥοτηῇ 

πρὸς τὸ ἕτερον, ὡστὲ τοὺς ἀμελέστερον ὑπὲρ αὐτῶν ἑρμη- 
νεύοντας αμφοτέροις αὐτὰ παραβάλλειν δύνασθαι ὅπερ 
Καὶ νῦν ἐποίησεν ὁ “Ιπποκράτης, ἧττον μὲν ἀγαθὴν εἶναι 
εἰπὼν τῆς προειρηµένης τὴν τοιαύτην κατάκλισιν, µοχθη- 
ροτέραν ὃ᾽ αὐτῆς τὴν ἐφεξῆς λεγομένην. ἀναμιμνήσκων καὶ 

νῦν τοῦ διορίζεσθαι κατὰ πάντα τὰ τοιαῦτα, μή τι σύνη- 
θές ἐστιν ὑπτία κατάκλισις τῷ κάμνοντυ. ἐὰν γὼρ καὶ τοῦτ 
εἴη καὶ μὲ πάνυ τε φροντίζη τοῦ εἰσιόντος ἰατροῦ, τὀτ ἂν 

οὐδ᾽ ἐν τῷ µέσῳ τῶν ἀγαθῶν τε καὶ κακών ὀρθώς ὑπο- 
λαμβάνοιτο κατακλίσεων, αλλ ἐκ τῶν ἀγαθῶν μᾶλλον. εἰ 
δὲ μηδ᾽ ἐν τούτῳ τῷ σχήματι κατακλίνοιτο συνήθως, αἰδώ 
τε πολλὴν ἔχει πρὸς τὸν ἰατρὸν, οὐκ ἀγαθὸν τὸ σημεῖον, 
ἔτι δὲ καὶ μᾶλλον, [602] εἰ καὶ φύσει τῶν αἰδημονεστέ- 

ρων εἴη,. διὰ ταῦτ οὖν ἅπαντα τὴν τοιαύτην κατάκλισιν 

εΠ. Ύεταπι πιθα απίάεπι Γεπίεπίῖα ἀεοπίίαπι Ίππο Ίπίεχ 

βπρίρια ἤσπα τεροπῖξ, ϱµαθ πεο αἆ [αἰμίεπι πεο αἆ Ρει- 

Ἠη]οΙεπα ΙΠΠΡΙΟΡΕΤΕ Ρρεγίίπετε Ῥο[απί, Γεᾷ νε εκομΙ[ίε 

πηεάῖα {[απῖ νε] ποπ πιυ]ίαπι 1π αΠεγηίγαπι Ρρατίεπι Ργο- 

Ρεη/[α α4εο, πί ααἱ ἆε 1ρᾷ5 περ[σεπίϊαπς ἀῑσαί οἵιπι απι- 

Ῥορας εα Ρο[1{ οοπιρατατα. Όποά εἰ Ίοο Ίουο Ηἱρροςγα- 

65 {εο][ε νἰἀείιν ἀῑεεπς ἀεοπρίίαπι ε]αςπιοᾶϊί ΠΙΙΠΙ8 
αυίάεπι εο, απεπι απίε ἀε[ογῖρ[εγαί, Ῥοπαπα ε[[ο, [εἆ ἵαπιεῃ 

1]]ο ρε]οτεπι αἰἴππι ἆε ᾳπο ρο[εα ἀῑοίπταφ εΠεί. ὮὉὈΡί εἰ 

Ἰοο Ιπίεγτεα αἀπιοπεῖ, Ἰπ οπιπῖρας ε]αδηιοάί ἀῑ[βιησαεπάμπα 

εΠε παπι 8ε5ες [αρίημ5 Ίαοετο οοη[αενετῖ, Ίναπι { Πα 

χθς Ἠαρεαί πεο πιασπα 11 οπτα Πτ Ἱηστεάϊεπ{ϊς πηεᾶ]ςσῖ, 

{απο πε πιεάῖας απἰάσαι Πο 1πίετ Ῥοπαπι ππα]πππααε ἆεοιι-- 

Ῥ]ίας τεοίε οεπΓερίτας, [εὰ Ῥοΐῖας 1Πίεγ ῬοποῬ παπιεγαπά 5 

νεπῖῖ. 9ΙΠ αιίείῃ αεσετ πεο Ίου Ίασστε πιοᾷο εἰ πιεᾷῖσμπι 

τενετατῖ [ο]ία5 ε{[ι, Ἰαπά Ῥοπαπι Πσπαπι εΠ, Ῥταε[ετίῖπι { 

1ρίε παϊίαγα Ρριιάοιῖ παπι Ἠαρεῖ, Όπατε ἴα]ῖς Ἰαοεπίῖς 

Ἰαδρίίας οαπαπίιπα αἲ αρίαπι Γρεοίαί, Ἰπίες Ῥοπμίπι πια]απι- 



60 Ι44ΗΝΟΖ ΕΙΣ το ΤΗΠΟΝΡΑΤΟΥΣ 

Γά, (μασ ΟΥΙΠ. Γ60ρ .1 Ἐά, Βα[. Υ. (4369) 
ἐν μὲν τῷ μέσῳ θετέον ἀγαθῶν τξ καὶ κακὼν ὅσον ἐφ᾽ 

ἑαυτῇ, µεἑταπίπτειν ὁ᾽ ἐφ᾽ ἑκάτερα κατὰ τὴν φύσιν τοῦ κά- 

μγοντος. ἳ 

εξ. 

Σὲ δὲ καὶ προπετὴς γίνοιτο καὶ κοταρῥέου ἀπὸ τῆς κλίνης 
/ , 

ἐπὶ πύδας, δεινότερὀν ἐστιν. 

ἀ “Ἔάσπερ 1ᾗ ἐπὶ τὰς πλευρας κατάκλισις ἔχεταί τινος 
ἐνεργείας, οὕτως καὶ κα ἀνάρῥοπος ὑπτία, καθ ὃν τρύπον 
ἅπαντες κατακλινόμεῦα. διὸ κἂν ἐπὶ τῆς ἑτέρας τῶν πλευ-- 

ρῶν κατακλίνης νεκρὺν σώμα, πἐριτραπήσεται πάντως 
του πρὸς τὸ πρηνὲς ἢ τὸ ὕπτιον σχῆμα, καθάπερ εἰ καὶ 

ανάρῥοπον αὐτὸ σχηματίσαις, ἐπὶ πόδας γὰρ οὕτως κατὲ- 
νεχθήσεται. εἰκότως οὖν ἔφη μοχθ»ρὸν εἶναι τὸ σημεῖον 
τοῦτο, γέκρωσἰν τινα τῆς διοικούσης τὸ σώμα δυνάµεως ἐν- 
δεικνύµενον. 

4πε οο]]οσαπᾶας ε[ε, αι {απιεη 1π ΠΙταπΊᾳπε ΡαΓί6πι Ῥτο 

παΐυτα εἶας οαἱ αερτοίαί οοποϊάετο εἰ ἰχαπδ[ετί Ροΐε[, 

στ; 

Ομοᾶ [ ἀεε]ίνις ε[ῖ εἰ α εμἰεῖίγα αἆ ρεᾶει ἀεἰαδίειγ Ρε]μς. 

Όι Ίαοετο ἵπ Ἰαΐαπο αἰϊᾳπῖά αἀ]πο γορογῖ Ῥταε Πε {εγί, 

Πο εἰ Γαρίπυς 1π [ππππια ]εοί Ρατίε ἀεοπβίίης, ᾳαοπιοᾷο 

ΟΠΙΠ6Β 4ποαπε οὐΡαπηας. Εγοῖπάε εἰἴῖαπι ΠΠ οαἆαγνετ 1Π Ία- 

τᾳ5 αἰίεγαπι οο]]οσανετῖδ, Ρτοπαπι ἵαπιεῃ απί Γαρίππα ΟΠΠ-- 

π]πο γεοῖἀεῖ, ααεπιαάπιοᾶππα { ΓΠΠΙΠΙΟ ᾳποφαο 1π ]εοῖο 

Γαβ]ήπια Παἰμεγῖς Ιπ Ῥεάες Ποππ(ε΄ εἴῖαπι [ο τε]αρείατ. 

Ἰπχο ἴραχγ Πσπαπι οο Ρρεγηϊοϊο[υπα ε[ῇε ἀῑπῖε, ααοά {α- 

οπ]{αἱ18 οοτρα8 ρα ῦεγπαπί19 Ππίεγ]ίαπα ἀεο]αχγαῖ, 



10ο λΗΣΣ4ΙΚΟΝ πιο ναι 4. θ4 

Εὰ. Οµατι. ΥΠΠ. [ 60.1 ν Εὰ, Βα[, Ύ. (150. 127.) 
ιστ'. 

Ρὲ δὲ καὶ γυμνοὺς τοὺς πόδας εὑρίσκοιτο ἔχων, μὴ 9ερ- 
μοὺς κάρτα ἐόντας καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὸν τράχηλον καὶ 
τὰ σκέλεα ἀνωμάλως διεθῥιμμένα καὶ γυμνὰ κακόν. ἆλυ- 
σμὸν γὰρ σημαϊνὲῳ τοῦε ἔστιν ἄκραν ἐν τῷ στοµάχῳ 
δυσφορίανε 

Ὀρθότατα διωρίσατο τὸν λόγον εἰπων, μη θερμοὺς 
κάρτα ἐόντας. ἐν γὰρ τοῖς Θερμοτάτοις πυρετοῖς ἅμα τοῖς 

ἄλλοις μέρεου καὶ τῶν ποδῶν διακαιοµένων ἀναγκάξονταυ 
υμνοῦν αὐτοὺς οἱ κἀμνοντὲς. εἰ δὲ μὴ τοιοῦτος ὁ πυρε- 

(497) τὸς εἴη, τὸ γυμνοῦν τοὺς πόδας ἢ µαλακίας ἐσεὶ 

τοῦ νοσοῦντος 3 ἄλνος σημεῖον. εἰ δὲ καὶ τὰς χεῖρας ἅμα 

τῷ τραχήλῳ καὶ τοῖς σκέλεσι φαίνοιτο μὴ κατὰ τρόπον 

ἐσχηματισμένας ἔχων, ὥς έμπροσθεν εἶπεν, ἀλλὰ διεζῥιµ-- 
μένα πως ἀνωμαλως εἴη ταῦτα τὰ μύρια, κακὸν τὸ σημεῖον" 

ἀλυσμὸν γὰρ ἔφη σημαίνεσθαυ. “Ἑοῦτο ὃ᾽ αὐτὸ τοὔνομα δη- 
λοῖ τὸ δυσφορεῖν ἅπαντυ σχήµατυ καὶ µεταβάλλειν ἄλλοτε εἰς 

ΧγΙ. 

δί φετο πιαὶς εἰίαπι γμεαίδις ἀερτελμεπάαιμγ πες ἔαπιεν 

σπμ[έμτα οα[ίάις εἳ Τπαπις, οοἰίμπα οτµΓαφιε ἰπαεφμα[ίίετ 

ἀϊ[ρετ[α εἰ πμᾶα Ἰιαδεαῖ, ππα]ωππ. Ἰποιμεειάίπεπα επῖηι 

[ἰρπίβεαε, ᾖοο ε[ξ [ιπηπιαπα ἓπι [ἑοπιας[ο πποίε[ίαηιν 

ο 

Βεοί][ῖπιο εχοερίΊοπεπι απο [εγπιοπί αἀ]εοῖε: πεο ἴα- 

ππειι πι έμπι οα[ἰάἰςν Πααϊάεπι 1 {ερεῖρας οα[ά1 [μπες παπα 

ουπι τε]ῖαιῖς ραγῖρις εἴαπι ρεάεν ρετυταπίας: Ύπο Πί πἲ 

ππάατε [6 αεστῖ οοσαπίατ, Αἲ { {ευτῖς ἰαπία ποπ 6[, 16 

απἱ Ρρεάες παζαί {ε νε] ππο]]επι γε] αΠπαπτείαπι αγσι]έ, οἱ 

νεΥΟ ΠΙαπΠ5δ, οὐ]]απι οχάχα(θ ἨΟΠ «ο πιοάο οοπιροβία 

ἸαΡετε νἰἀεαίατ, Πουί απίε εκρο[αΐ, [εᾷ εὰ ἱπαεφιια]ίος 

ἀ[ρειραί, Πρπϊπα ππα]απα ε[. ΑΙ επἶπι εκ ϱο ἀλυσμὸν, 
Ἡοο ε[ι Ππαϊείαάίπεπι, Πρπϊῃοαβτι,. Όπο οιϊάσπι ποπιπθ 

Ιπ{ε]1ριί πιο]ε[ίαπα Ρτανεπιααε εἶε οπΊπεπι Πίαπι εἰ (1)- 



ϐ0 ΓΑΛΗΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΤΠΙΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 
Ἐά. Οµατι. ΥΠ. [ 609, 608. ] Εά. Βα[, Ῥ. (127.) 
ἄλλο καὶ εἴ γέ σου παρόντος, ὡς εἴρηται, κατακεἰµένος ὁ 

κάµνων αὐτίκα µεταβαλλοι τὸ πρότερον σχῆμα πρὸς ἕτερον, 
ἅμα τῷ καὶ τὼ κώλα διεθῥιμμένα ἀνωμάλως ἔχειν ἢ καὶ 

τὴν τοῦ τραχήλου θέσιν, ἴσθυ τοῦτον 1 διὰ τὴν τοῦ στο- 

µάχου κάχωσιν ἢ δὲ ἀθῥωστίαν δυνάμεως ἀλύοντα, πρὀσεπι- 
λογιξόµενος κἀνταῦθα τὴν προαίρεσιν αὐτοῦ, µή τις τῶν 

µαλακωτέρων εἴη καὶ πρὸς ἅπαν ἑτοίμως ἐνδιδόντων τὲ καὶ 

γικωµένων, εἰ καὶ μικρύτατον ὑπάρχου. 

δν, 

Θανατῶδες δὲ καὶ τὸ κεχηνότα μαθείδειν αεί. 

[605] ᾿Επεὶ ἁτονίας καὶ τοῦτο σημεῖόν ἐστι τῶν 

κλειόντων μηνών τὸ στόμα, καθάπερ ὀλίον ἔμπροσῦθεν ἐπὶ 

τῶν τὰ βλέφαρα συναγόντων ἐθῥέθη' ἡ 7θαφὴ μὲν οὕτως 

ἔχει καθότι γέγραπταυ νῦν ὑπ ἐμοῦ καὶ τά τε παλαιὼ τῶν 
ἀντιγράφων οὐκ ἄλλην ἔχει, τινὰ δὲ, ὥσπερ καὶ τὰ τῶν 

ΔΝ / ευ ΄ .. 4 ’ 4 3 ] 

περὶ 4ιοσκουρίδην, οὐ ταύτην, ἀλλὰ τήνὺὸξ χαλεπὸν δὲ καὶ 

1πάςε τωπἰαγῖ, Αο Πηπϊάεαι {ο ΡΓαε[επίε 4εδ5εί 6ο απο ἆᾱἷ-- 

οἴαπι ε[ πιοάο οιβαπς Ῥτοῦῖπας {Πε ἵπ αἰίαπι Ἡσαταπι 1π- 

νετίαϊ εἰ αγίας Ρταείετεα οοΙππιπε Ἱπαεφπαλίετ Ἰαοῖεῖ, 

«Ποιο Ἱρ[απι νε] νΙ[ῖο οὐ γεηίγιοπ] νεὶ Ῥτορίες νγίταπι 

Ιπιρεοϊ]Ηαίεπι Πο Ππημ]είαπι ε[α, πιοάο Ῥτίας ἀῄσεπίετ 

εχρεπἀετῖς, Ώπα απΊπιο πιο] Π{ εἰ ἀε]ιοαίο εἰ νε! 1ενί[- 

ἤπια ἆε οαυία [ἴαἶπα τεπι][[ο {γαοίοφυο, 

ΧΥΗ. 

1.εια[ε αμέεπι ε[ὶ εἴῖαπι ΟΥε [ἰαπεῖ α[τάμε ἀογππῖτε. 

Ἐκ Ίος 4ποᾳαθ Ίπῄγπιος ε[ζε πππ[οπ]ος [ε[μαίαν, απῖ 

ο οἰαιάμπέ, απειπαάπιοάαπι Ῥαμ]ο απίο ἆθ Ίς ἀῑοίαπα εἴἒ, 

ααἵ Ῥαΐρεριας οοπιπή ία. δίο ααϊἶάεπι [οπρίαπι Ταἲξ, 

απεπιαἀπιοάἅπι πημπο α πιο [οπἱρίαπι εἴ, πεο α[ῑιά Παρείας 

1π νεϊα[ῖς εχεπηρ]ατίρας. Αα ἵαπιεη, υἵ εα απἷρῃς εΠ 

υ[α5 Ώιο[οοχ]άες, ποη εο πιοᾷο, [εά 1ο Ἠαβρεπί: ὄτανε 



ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4. θη 
Εά. ΟπΠατι, ΠΠ. [60.1] Εά. ΡΒα[. Ύ. (197.) 

τὸ κεχηνότα καθεύδειν ἀεὶ, σημείων ἔχουσα σύνοδον δυοῖνι 
ἑνὸς μὲν τοῦ κεχηνέναι αεὶ, δεύτερον δὲ τοῦ καθεύδειν ἀεί. 
τὸ μὲν οὖν δεύτέρον ὅτι μοχθηρόν ἐστι, κἂν χωρὶς τοῦ κε- 
χηνέναυ γίνηται, δεδήλωται πρὸς αὐτοῦ καὶ κατὰ τὸν ἄφο- 

ρισμὸν ἐκεῖνον ἔνθα φησὶν, ὕπνος, ἀγρυπνίη, ἀμφότερά μᾶλ- 
λον τοῦ μετρίου γινόμενα Κακόν. τὸ δὲ κεχηνέναι πιθανώ- 

τερον μέν ἐστιν εἰρῆσθαι μετὰ τοῦ καθεύδειν. οὕτως γὰρ 
ὡς τὰ πολλὼ φαίνειαι γινόμενον. εἰ δὲ καὶ χωρὶς τοῦ κα- 
θεύδειν τιν συμβαίνῃ, πολὺ µείξονα τὴν πάκωσιν ἐνδείξεταυ. 

ή. 
ἀ ο ! ς , ’ , τ 3 Καὶ τὰ: σκέλεα ὑπτίου κειµένου ξυγκἐκαμμένα εἶναι ἴσχυ- 
οῶς καὶ διαπεπλεγμένα. 

΄ .) « ; .) ” . .) . 

7ράφεται γαρ ἑκατέρως, δια τοῦ γ καὶ δια τοῦ χ, ση- 

µαίνει δὲ τὰ διεσεώτα μέχρυ πλείστου. καὶ εἴη ἂν ἄτοπος 
; ΑΗΣΑ / 2 ͵ 

ϱ] τοιαὐτήη κατάκλισις, ὡς παραφροσύνην ἐμφαίνειν, οὐδενός 

πμίεπι ε[ ειἶαπι ΟΥε Ἰαπιὶ ἀογπεῖτε [επηρετ. Ίπ ᾳαα΄ ἆπο 

Πππιυ] Ἰαπσυπ αν Πσια, απαπα Ἠ]αγε {επιροσι αἰίεταπα ἀογπιῖτα 

{επιρετ, Οτο αι]άεαι ππα]απι ε[Τε, εἰἶαπα { πα]]ς Ἠϊαίας 

Πε, εκ ϱο 1ρ[ο αρΠοτί[πιο Ρρετ[ρίεαυπα Τεοῖί 4πο [οηΡί: 

Γοπιππη αἴφιμε νἱρι[ίαπα απιδο ππαἰα ε[ζε, [ῖ πιοάμπι εκοε[]ε- 

ΥΜΕ. ὣσὰ νογιπ]τας εΠ Ππαίαπι α]απι οτἷς Ιπίες ἆἀοΓ- 

πηεηά σπα 1Π{ε]]σι,  Ῥίο επίπι Γγεηπεπίετ νιἰἀείατ Πετί. 

Οποά { ας πο ἀοτπιίοῃς πΙμΙ]οπηίηης Ἠ1εί, ππα]αἸη οετίε 

πηι]{ο πιθ]α5 τπᾷΙσαδτ!, 

ΧΥΠ. 

Εοφιε Γμρίο ]αοεπίε ετµτα τιμ]έιπι εοπἰγαεία ἀἰ[]ωπεία- 

σμε ε[]ε. 

Ρατιιοϊρίαπι απο ία Π[ρροοταίεν Ῥοΐεβ οαπ Υ νε] 
οσα Λ πχοφαθ πιοᾶο [ογμῖ, «Βιρπὶβοαί απἴεπι Ῥ]αγίπχππα 

1πίεγ {[ε ἀἰβαπίῖα, Θεά 1ο απϊάεπι πιοᾶο ἀεοάπιβρετο Ρει- 

αρ{[ατάωπι ε{ἰ, αἆεο αἱ ἀελτίαπι ροτίεπάαΐ, «αὉΙΠα ἨΕΠΙΟ 



64 Σ44ΗΝΟΣ 11Σ Το ΙΗΗΟΚΡΑΤΟΥΣ 

Ἐά. Οµαντ. ΠΠ. [60δ.] ν Εὰ. Ῥα[. Ψ. (127.) 
γξ οὕτως εἰθισμένου κοιμᾶσθαι, ὥσπερ ουδ᾽ εἰ περωτε- 
πλεγμένα γράφοιτο" καὶ γὰρ οὕτως ἀλλόκοτος {) κατάκλισις, 
ἑὼν ὑπτιός τις πείµενος ἔχῃ τὰ σκέλη συγκἐκαµµένα τὲ καὶ 

ἀλλήλοις πἑριπεπλεγμένα. 

9’. 
. 4 , Γη ο - 8 ’ ’ 3 ς ἵε Π 

Ἐπὶ }αστέρα δὲ κατακεῖσθαι ᾧ μὴ ξύνηθες ἐστι καὶ ὑγιαί- 
ε. ” 3 ’ 

φοντι οὕτω κοιμάσθαι, παραφροσύνην σηµαίνει ἢ ὀδύνην 

τών ἀμφὶ τὴν κοιλίην τόπων. ο. ΄ 

᾿4ναμιμνήσκει συνεχώς ἡμᾶς τοῦ τοῖς ἅπασι συγεζευγ- 
µένου διορισμοῦ τοῦ κατὰ τὴν συνήθειαν τοῦ νοσοῦντος 

γινομένου καὶ γὼρ καὶ τὸ νὺν ἐπὶ τὴν γαστέρα κατακεῖσθαυ 
παρὰ τὸ ἔθος ἤτου παραφροσύνην σημαίνει, καθάπερ ἐπὶ 
τῆς προειρηµένης κατακλίσεως, 1 ὀδύνην τινὼ τών ἐνταῦθα 

τινος μορίων. φαίνονται γαρ οὐκ ὀλίγου τῶν ὀδυνωμένων 
τὴν γαστέρα τοῦθ᾽ αἱρούμενου τὸ σχῆμαν 

Πο Ίασετο οοπ/[αθγεγῖ!. ΎἈεο νθγο αἰίεν Ἰαάϊεαπάαπι, [ 

περιπἐπλεγµένα, Ίοο α{ῖ Ἱπιρ]οαία, [οπήραίαχ. ΊΝαπι οἱ ο 

Ἰαοεπίῖς Παδ]ίας Ιοησο α πο[ίο ποτε αρμογτεῖ, τί ο 8 

Γαρῖπας Ίαοεης οοπίταλαί οτιγα Πρίᾳιε ἀπνίσοεπι ἀπιρ]ῖοείε 

ΧΙΧ. 

Ῥτοπιτη νετο ἴπ νεπέγεπα εµύαγε, [1 πποᾷο μεν [απίαίεπι 

πιο α[]ιευετίε, αμ ἀεἰγίμπι αμ μαγείμπι αἆ νεπΙγεπι 

αἰεϊπεπίτμτη ἀοίογεπι ἀε[ίρπαε. 

Ῥεγρείπο ποὺῖς 1π ππεπιοτίαια τεάπεῖι εχεερίῖοπεπι 

1]]απι ᾳπαπι τερας ᾖπ οπιπῖρας αἀμιρεί, αἱ [ρεοίειπας αἩπ 

πι οοη[µείαπ. απ ἨμΠπο «ἄοααε 1π γΥεπίγεια ΡΓβείες 

ΠΙΟΤΕΠΙ Ῥτοςμπρετο νε] ἀεγίαπαι απεπιαάπιοάπαι εἰ απίε 

ἀῑοίις ἀεομΡῖίης ροτίεπά(έ νε] ἆο]ογεπι αἰϊἴηπεπι ο αἱ Πίας 

1]]1ο Ρρατίες (ααςάαπι {αΐῑσεί, ΕΠ επῖπι πιαπ]Γε[ίαπι Ρ]ατ-- 

η] (υἴρις ἆο]ος γεπίτεπι οοοπραχΙέ ε]αδπιοάί βίππι ρ]ασεσο, 



ΗΡΟΓΝΩΣΣΤΙΚΟΙΝ ΤΠΟΜΙΝΗΙΜΑ 4. 65 

Εὰ. Οματῖ, ΥΙΠ. [60δ. 004. 1] Ἰ ξά. Ρεα{. πό (4197.} 

{.. 

᾿4νακαθίδειν δὲ βούλεσδαιυ τὸν νοσέοντα τῆς νούσου ἄκμα- 
ξούσης πονηρὸν μὲν ἐν πᾶσυ τοῖσιν ὀξέσι νουσήµασι, κά- 

κιστον ὃ᾽ ἐν τοῖσι περιπνευμογικοῖσο. 

3 

[60ᾷ ] ««4ὐτοὶ λέγουσιν οἱ πὲριπνευμονικοὶ στένοχως 
ῃ 3 Γ ῳ Ν ’ ] / - 

θἱας αἰσθανεσθαυ κατά τὸν θωρακα καὶ πγευµονα πολλῆς 

ἐν ταῖς ὑπτίαις πατακλίσεσιν, εὐπνούστερου δὲ ἀνακαθίδον- 

τες γίνεσθαι. καταφέρεται γὰρ ὡς ἐπὶ τὴν ῥάΧχιν ἐπὶ ταῖς 

ὑπτίαις κατακλίσεσυ τὰ κατὼ τὸ στέρνον µέρη τοῦ θώρα- 
κος, ὑφ ὧν συμβαίνει στενοχωρεῖσθαί τὲ τὸν πνείµονα καὶ 

Λ ’ 3 ς ἀ .) . ”ω α ω 3 

μη δέχεσθαι τὸν ἱκανὸν αέρα δια τῆς εἰσπνοῆς, ἐν δὲ 
- 3/α [ή . 

τοῖς ἄλλοις νοσήµασιν ὕταν ἀκμάζῃ, τούτῳ γὰρ μάλιστα χρή 
σε προσέχειν τὸν νοῦν ὡς οὐκ εἰκῇ προσειλημµένῳ, χαλε- 

’ / 3 3 Π 3 ’ 3 ’ ΄ 

πωώτατόν ἐστιν ανακαθἰδειν ἐθέλειν τὸν κάµνοντα. βῥούλογ-- 

ταυ γὰρ τηνικαῦτα μάλιστα κἐκμηκότες ἀκίνητου κεῖσθαυ, 

κάν ἐπεγείρῃ τις αὐτοὺς, ἄχθονται, τἐκμαίρου τοίνυν του 

ΧΧ. ᾿ 

Οιιοᾶ [ ἅμπι πιογδε: υἱρει αεβγοξµς υε]ιὲ τε[ιἆεγε, Ίοο ἴπ 

οπιπῖδις φιμίάεπι αομεῖἰς ππογδἰς ππαἰιπα, ἵπ μμἰπιοπίς νετόὀ 

ἔπ[Παπηπιαιἰοπίδις ϱε[[ιπιωσα εξ. 
' 

΄ 

Ουἵ ρι]πιοπίς ἀπΠαπιπια[ίοπ6 Ἰαβοταπί, απεταπίαχ αἩπ- 
ρπ[ῖα [ο Ἱπάσπα ἵπ ἵμοταοε αἱ ρα]πιοπο ῬΡγεπαῖ, { ᾳπππάσ 

Γαρ]πϊ Ἰαοεαπέ, {αοϊ]]5 απῖεπα ππμ]ίο, {. τεβάεαπί, Γρ]στίαπα 

ἀποετο, Φιαρίπϊς επ]πι Ροοία5 αιποζαπιπιοάο ᾖπ [ρίπαπι ΡΓ0-- 

οππΡίέ, ϱΝπιπο ο οαιίαπι εἰ ρα]πιο πια]οχί {π απρι [ία 

εΠ πεο ῥροίε[ϊ [α[ῇοίεπίεπι αὔτεπα ἀπ[ρταπάο απι]ιίεγθν 

Αί Ῥετγ αἶίος πποτΏος ἀῑιπι νἰσεπί φυήάεπι 11, παπιᾳπθ Πος 

ΠΟἨΠ {επιετο αζ]εοίαπα ε[[ε εχἰ[ίπιατο ἀ4εΡεδ, αεδτπι τε- 

ἀετο νε]]ε ρε[Ίπιαπι ε{ι, Είεηίπι απ Ἰαῦοχαπί, [οἰοπί τά 

ΠιαΧΙΙΠς {επιροχϊς Ππιπιοίῖ Ίαοετε, 4ο Π απῖ ἑο5 εχοΠεῖ, 

Ἱπά]σπατί, ΄ Πίαφαε Π ν]θεηίε. πποιΏο 8θΡες [εάεχο οοµαΡί- 

6ΑΙΕΝΠῦΕ5 ΤΟΜε. ἉγίΠε ΡΛΔΗΕ ΠΤΙ. Ε 



06 Γ44ΗΝΟΣΥ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΗΤΟΙΣ 
Ἐά. Όἶατι, ΥΠ. Γ6ο1. 1 κ ; Γὰ. Ῥαβ Ύ. (191.) 
γε ὑπὸ δυσπνοίας σφοδρᾶς 1} ἄλυος 1 παραφφοσύνης ανακα- 

. Δ 5 . - { 

θίζειν ἐπιχειρεῖν τὸν κάµμνοντα κατὼὸ τὴν ἀκμὴν τῆς νύσου. 

κα. 

᾿Οδύνιας δὲ πρίειν ἓν πυρετοῖσιν ὁκόσοισι μὴ ἑύνηθές ἐστεν 
ἀπὸ παιδίου, μανικὺν καὶ θανατώδες, αλλὼ προλέγειν ἄτε 

ἀμφοῖν κίνδυνον ἐσόμενον. ἢν δὲ καὶ παραφρονέων τοῦτο 

ποιεῖ, ὀλέθριον γίνεται κάρτα δη. 

Σπασμωδώῶς κινουμένων τῶν κροταφιτῶν τὸ καὶ µα- 

σητήρων μυών αἳ πρίσεις τῶν ὀδόντων γίνονται, τισὶ μὲν 

αὐτῶν µόνων πεπονθότων τῶν μυών ἤτου ἐξ ἀρχῆς ἀπὺ 

γενέσεως ἢ κατά τινα ἑτέραν αἰτίαν ὕστερον, ἐνίοις δὲ τῆς 

ἀρχῆς τῶν νεύρων εἰς διάθεσιν ἀχθείσης τοιαύιην, ὑφ ἧς 

μάλιστα δύνανται γίνεσθαι τῶν ἄπ᾿ αὐτῆς πεφυκότων σπα- 

σμιοί. ἐννοῆσαυ γάρ σε χρὴ τὴν ἐξ αρχῆς ἑκάστου κατάᾶ- 
σκευὴν τῶν μορίων ἰδίαν ἑκάστῳ γινομένην, ὑπὲρ ἧς εἴρη- 

ταυ μὲν ἐν ἄλλοις ἐπὶ πλέον' ἀρκέσει δὲ καὶ νῦν ἅπαξ εζ- 

ἴατ, οοπ]ο]ῖο 1 νε] α ππασπα Γρϊγαπαϊ ἀϊ[που]ίαία νε] ἵπ- 

αιϊείμάϊπε γεὶ ἀε]ϊτίο Ργοσεετο. 

ΧΧΙ. 

δεγίώετε αμίεπι ἀεπεῖδις πὶ ομῖ α Ῥιμετο οοµ[µευετῖῖ, 

ἐ[απίατα εἰ Τποτίεπι γοτιεπᾶἰ. δε φµαπίμήι ο μίάεπι 

αὖὐ µίγοφιε γεγίοµ[ί Ἱπππιυιεαε ργαεζσοεπάμπι.- δὶ φεΥΟ 

ειἶατη ἀείίγαπς ᾗοο αραὲ, ἰά Ίαπα φαϊάε ῥεγπϊείο[ωηα ε[ῖε 

Γεπῆαπι Πτιάος Ρτονεπίξ πιπ[ομ] ἔππα ἴθπιρογαπι 

ίαπι πιαχϊ]]αταπι οοηνι][ογῖα πιοίῖ, ἹΙάηια Ππίετάμπα 1ρῇς 

{ο]16 νε] α Ρεῖπια Ρεπεγαίῖοπε γε] ρο[ίεα αἰπαπα οἨ οαι- 

Γαπι αΠεοίῖς, Ἰπίεγάμπι νετο ΠΕΙΝΟΓΗΠΙ Ρτϊ]ποῖρίο ἵπ αΠεοίις 

ε]πεπιοάί οοΠ[οσ πα «ος ἱταμεπία, παπάς απῖ αἳ 1ρ[ο πα- 

Γοπηίαχ πετνί πιαχίπιε οοηγε]]1 ροβ1πέ, Οοπίεπιρ]ατί επῖπα 

εἰ οοπ[άεχατο οροτίεί οι]δηιθ ραγιῖσοα]ας οΟΠ/[ΙΓΙΙΟΙΙΟΠΘΠΗ, 

απαπι αἳ Ππ]Πο Ρεου]αγεπι οΡι]μαῖξ, ἆο ᾳπα ποπίαπι αΠΠῖ 

οορίο[ίης ἀἱ[ραίαίππι ε[, παπο απο γεχρο ἀῑκι[ε ΠαβΠοῖοῖ 



ΦΡΟΙ νά ΣΤΙΚΟΝ ΙΙΙΟΙΜΝΗΜά «4. 67 

δά, Ομασ:, ΤΙΤῃΠ. [6υ4.] Ε. Ῥα{, Υ. (427.} 
πεῖν ἐν τῴῷδε κελεύσαντα μεμνῆσθαι τοῦ λοιποῦ προς τὸ 

μὴ θΘαυμάδειν ὅπως τῆς κοινῆς ἁπάντων νεύρων ἀρχῆς 

παθούσης ἄλλοτὲε ἄλλος μῦς του τρομώδης ᾖ/ίνεταυ αἲ 

σπασμώδης. ὥσπερ γὰρ ἐναργῶς ὁρῶμεν ἐνίοις μὲν σώµα- 
σιν ἀρίστην κατασκευὴν ὑπάρχουσαν σκελῶν, ἐνίοις δὲ χει- 
ρἰστην εὐθὺς κατ ἀρχὰς, ὡς τοὺς μὲν ὠκύτατα θεῖν, τοὺς 

δὲ µόγις ἵστασθαι, καὶ κατ ἄλλα μόρια τοῦ σώματος ὡσαύ- 
τως" οὕτω δὲ καὶ τὸ βλόπτεσθαι ῥᾳδίως ἐπὶ μικραῖς πρὀ- 
σάσεσεν ἐνίους μὲν τὰ σκέλη, τινὰς δὲ ἄκρους πόδας ἢ ὀφθαλ- 

μοὺς ἢ κεφαλὴν ἤ τι τῶν ἄλλων εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἔπεταυ 

ταῖς κατασκευαῖς τῶν σωμάτων μοχθηραῖς. οὐδὲν οὖν Όαυ- 

μαστὺν εἰ καὶ τῶν μυών ἐνίοις μὲν ἀσθενεῖς οἳ τοὺς ὀφθαλ- 

μοὺς κινοῦντες, ἐνίοιο δὲ οἳ τὰς γένυάς εἶσι, δι οὓς οὗτοι 
μὲν ἢ ἀεὶ πρἰουσι τοὺς ὀδόντας τῇ ἐπὶ μικραῖς προφασεσιν. 

ἐκεῖνου δὲ διὰ παντὸς κινοῦσι τοὺς ὀφθαλμούς. τὸ μὲν γαρ 
φύσει πρἰειν τοὺς. ὀδόντας ὕμοιόν ἐστι τῷ κατα τοὺς ὀφδαλ- 
μοὺς πάθει συγγινοµένῳ τισὶν, ὃ προσαγορεύουσιν ἵππον, 

λὸ 8 

οἱ Ίποπετο πῖ τε]ηπα ἀἱ]σεηίες Ῥεπβίεπιαθ, Πθ π]γατί 

Γηρεαίν αποπιοάο εοπιπωαΠῖ ΠΕΙΥΟΓΙΤΑ οπιηΐαπι ῬεΙΠοῖρῖο 

αΠεοίο πιπ[οα]μς αἷας αἰας αιαἲ ἴγεπιοτε οογΏρ]αἰας απ 

οοπνη]ῇβοπο. Ἀαπι Ποιε πιαπί[εβο οειπίπιας αἱ αιἰάεια- 

οογροτίρας οἵμτα ορίῖπιε οοπιροΠία ε[Πε, α]ῖ6 Υετο [αἰλπα 

α, οτία Ρρείῖπιε, {ο αἲ 11 φαἶάεαι οεἴμπιο ουταπέ, 1Η 

ψεγο νὶκ ρεάίρας οοπ/([απί, αίφια αἰίας Πγηίετ ΟΟΓΡΟΓΙΒ 

Ῥατίος, αἆ οπἠἆεπα πιούμπα αποᾶ νεὶ 1ενί[ῆπια οεσδῇοπθ 

{π ποππι]]5 ογαχα Ῥγοπηρίο ποχαπα [επαπε, 1 8Ι18 Υεγο 

Ἱπηὶ Ρεᾷες ααἲ οσο] αιί εαριῖ απῖ αἰία αμαενῖ ΡραγίΙοιία 

{αοεῖ]ο οεπάαίατ, 1 ορτίο α ῬΕίπο ΠβίμΓ8ε εχογάῖο οϐ 

ν]ο[απα οοτροτπα οοπ/[(μοπεπι Ῥτοσεπί,. ΎἈοα ἀριίατ 

πήχαπι { οκ πιο] «ποᾳαπθ ημπο ααἰάσπα 11 ᾳαἱ οσμ]οῬ 

ασαπε, παπο Ψετο φ1ραθ πιακ]]]ας πιονεπίας ααἰραδάαπι 

Ππιρεοϊ]]Ι βΠῖ, α4εο πί Ποταπι ἀπίάεπα ν1ο γε] [επρετ 

να] εσίσια [αἰίεπι ἆο οαυ[α ἀεπίῖαπι βτίάου οτΙαίαΣ, 1]]ο-- 

ΤΙΠ1 Υοχο Ρρετρείαμς Πἱ οο]ογάπῃ ποῖᾳς, ἨὨεπίῖρις εὐῖαι 

α παίαγα [α]άετε Ρεγ[ιπιῖ]ε ε[ὶ αΠεοοπῖ 11 οσα]ογαπῃ. 1η 

ἵππον, Ίος ε[ί εαιπι. αρρε]απέ, απα ουπι οπἰριδάαπι βο- 

Ε 2 



068 Γ4/4ΗΝΟΤ ΕΙΣ το ΙΠΠΟΚΡΑ4ΤΟΤΣ , 

Εά. Οµασ:, ΧΠ. [603. 60ς.Ί Τά. ΡαΓ. γ. (427. 428.) 
οὐ δυναµένων αὐτῶν ἑδραίων υσκν χρόνον οὐδένα, . 

λευομένων δὲ ἀεὶ τρομωδῶς, τὸ δὲ ἐν ταῖς πυρετώδεσι νύ- 

σοις ἐπὶ τῷ τῆς ἀρχῆς πάθει γίνεσθαυ τὸν σπασμὸν αὖὐ- 
τοῖς ὕΌμοιόν ἐστι πάλιν ἐκείνη τῇ αατασκευῆ τῶν κατὰ 
τῶν ὀφθαλμῶν μυών, ἐφ᾽ ὧν εἶπεν, (41328) ἡἢ ἐναιωρούμενον 
φαίνονταυ. {[ 6056] κατω τινὰ μὲν γὼρ σώματα Όάττον ἄπο- 
λαμβάνουσι τῶν τῆς ἀρχῆς παθημάτων οἳ κατὰ τοὺς ὀφθαλ- 
μοὺς μύες, κατὼ τινὰ δὲ οἱ κροταφῖταυ καὶ οἳ µασητῆρες. 
εἰκότως οὖν ἔφη τὸ σύμπτωμα τοῦτο καὶ μανικὸν εἶναι 
καὶ Θανατῶδες' μανικὸν μὲν ὡς εἰ καὶ παρακοπτικὸν ἰσχυ- 
ρώς εἰρήκει, Θανατῶδες δὲ διὰ τὴν τῆς αἀρχῆς βλάβην. 
ἀλλ ἐκεῖνό γὲ ζητήσεως ἄξιον, ὅπως εἰπὼν αὐτὸς εἶναυ 

μανικὸὺν αὐτὸ, μετὰ ταῦτά φησιν ἢν δὲ καὶ παραφρονέων 
τοῦτο ποιέη, ὀλέθριον κάρτα δη γίνεται, πρόδηλον γὼρ 
ως εἴπερ ἀγγέλλει παραφροσύνην τὸ πρίειν τοὺς ὀδύντας, 
θὐκέτι παύσαιτ ἄν, ἀλλὰ καὶ σφοδρότερον γένοιτο τῆς πα- 
θαφροσύνης ἀφικνουμένης σὺν τῷ καὶ ἄλλους τινὰς [ιύας 
εἰς τὴν αὐτὴν ἀχθῆναυ τηνικαῦτα διάθεσιν. ᾖἔοικεν οὖν ἡ 

Π]ϊας 6ἳ εκ πἴεγο βπια] ΡργοᾷεππΏϊ ροτ 9παπι Ἡθ {επΙροΓίθ 

απ]άεπι πιοπιεπίο οσο] Πγπιατὶ εἴ απϊε[οετε πεαμεαηῖ, [εὰ 

(πα ἴγεππεπίεθ Ῥετρείπο ἀἰπιονοπίατ. (αείεταπι ρεΓ {ε- 

Ῥτῖ]ες ΥΠΟΙΡΟΒ6 «ο5 πια]ε α[εοία [αα οτΙσῖπε οοπγε]1, Ρει- 

Ππιῖ]ε τατ[απι ε[ι ΠΠ πα[οπ]οταπαι ααἱ 1π οσα] [απῖ σο-- 
Πταοϊιοπ], ἆε ααἴραβ ἀῑχιί, απἲ {αοίΙ ΓαΏ]πίογες ΠΠ. Ῥαπί 
επΊπι οΟΓΡΟΥα αἰαεάαπα ἵπ οπἶΡις οομ]ογίαπα πιπ[οι]ῖ Ῥτο- 

οϊνῖηπς α[Ώεοία Ῥτῖπια οΓΙ5ΙΠε ποχαιι ραγοιραπῖ, αἰῖα νετο 

ἵπ ουἶραθ {επιροταπι απί πιαχ]]]αταπ, Όαατο τεοι(πια 
ἀῑκΙῖ [Ὑπιρίοπια Ίου Ἰπ[απίαπα πιοτίεπΊηαε Ῥοτίεπάοτε, ἵπ- 

[απῖαπι απϊάεπι Ῥεγῖηᾶε 4ο {ΠΠ πϊακίπιαπι ππεη[ῖς 4εβρίεπίῖαπα 

ἀῑσι[εί; πιοτίεπι νετο, απῖα Ῥτίπια ογἶσο Ἰαο[α Πῖ, 9δεὰ 

ποῦ αθ[ατάο αααοσὶ ροίεβ οαχ οπππι ἀῑκετῖε αἳ ϱο Ροχ- 

ἐεπά1 Ἱπ[απῖαπα ἵαππει [αῬ]ηησαί, { Ψετο οἰίαπι ἀε[ίταπ 
Ἠοο αραῖ, 14 Ίαπι να]άε ρεγπ]οϊο[πα ε[ἴο, ΎΝαπι [ ἆεπ ατα 

Πγιάος ἀελσίαπι ἀεπιαπεῖαί αΏὶ απ 4ε]ίχατο οοερογῖΕ, ΠΟ 

πηοάο Πομ ἀε[πεί, [εά εἰίαπι ἱωσταεί νελεπιεπίίας, Ῥγαο- 

{εγίῖπι α παπι α]ῑος η[αρεν φιποδάασι πππ/[οα]ος 1άθπι πιβ]απη 
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; διάνοια τοῦ ση τοιαύτη τις εἶναι τὸ πρέειν τοὺς ὁδόν- 

τας οἷς οὐκ ἦν ἔθος ἐξ ἀρχῆς, παραφροσύνης ἐσομένης 
σύμπτωμα ἐστιν. εἰ μέντοι ποτὲ ἐπ ἄθῥωστον ἀφικόμενος 
εὗροις αὐτὸν ἁἀμφότερα πάσχονται παραφρονοῦντά τὸ καὶ 
πρίοντα τοὺς ὀδύντας, ἐγγὺς δη τοῦτον ἤκειν ὀλέθρου 

τἐκµαίρου, ὥστε κατὰ μὲν τὸν πρὀτερον λόγον, ὅτε οὕπω 
παραπαίων ἔπρισεν ὁ κάµνων τοὺς ὀδόντας, ἁπλῶς αὐτὸ 
τοῦτο προδηλοῦσθαυ µόνον, ας παρακοπτικὀν τὰ ἐστι καὶ 

Φέδριο» αὐτῷ τὸ σημεῖον. ἠνίκα ὃ᾽ ἤδη παραφρονεῖ, σὺν 
τῷ πρίἰειν τοὺς ὀδόνεας ὑπόγυον ἐνδείννυται θάνατον. ἐδή- 
λωσε δὲ τοῦτο σαφῶς αὐτὸς ἐν τῷ προσθεῖναι τὸ ἤδη. ὔτο 
μὲν γάρ ἐστι Θανατῶδες τὸ σύμπτωμα καὶ κατὼ τὸν ἐμ- 
προσθεν εἰρῆκει λόγον. ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ τόὀ τὲ κάρτα καὶ 

Δ 3” / 3 Δ -α / 3”) / ΄. 

το δη προσεθήκεν εἰπων, ὀλεῦριον δη καρτα γίνεται, 
, , ΣΑΧ. 5 ΄ 4 3 2 4 5 ᾽ 

τουτέστιε λίαν ολεθριον, ὅπὲρ ἐστὶν οὐκ εἰς μµακρᾶν;, ἄλλα 

διὼ εαχέων τεῦφήξεσθαι τὸν κάµνοντα. 

Ρετνα{επῖ, Ὁπαπιοβγεπι ποά αἲί [ο Ππ[ε]Πρεπάπη νΙά6- 

ταν. Ῥεηπίαπι Ππάου απ Ῥγαεῖος πιοτεΠπ ε[, [Ὑπιρῖοπια 

εἴὶ {αιατΙ ἀε]ϊτι. ΌΏπατε Π απαπᾷο αἆ αερτάπι αοοε[εγῖς 

οἱ ἀεἰίγαπίθιι Ππιἀεπίεπιααε ἀειῆδας ν]ἀετῖς, Ίαπι πιοτίὶ 

Ῥτορίπααυπα ε[ῇε οομ]ιοῖίο. ὙεχΏῖφ ετρο Ρτίοτίρις ᾳπαπάο 

Γοἶ]ϊοεῖ 8εσεν ποπάμπα ἀ4εἰἴγαπς [ἰγιάεί ἀεπάραφ, { Γοἶαπι 

Ππαιρ]]οῖίες Ἰπάἰσαίασ, ἀπ[απῖαπα Ὠἰπαῖχασα ποτίεπιηιο Πρπῖ- 

Πσατ]. Όσαιπα γετο Ίαπι ἀε]ιταί Ππια]ᾳπε Πτιάεί ἀεπίίρας, 

Ἠαμά ργουι] αΡείῖε πποχίεη. Τά ᾳαοά ενἰἀεπίεν 1ρίε οΏει- 
4ἷι αἀάεπς ἶαπ. «Ὀἰᾳαϊάεπι πιοχΙΓογαπα Ίου [Ὑπιρίοπια εἶ[ο 

νετρῖς οεἴίαπα Ρτίοτῖρις ἀῑχσοταί, Ῥο[ιεγίιογίραφθ αμ[έπα αἀά]-- 

41 να]άε εἰ Ίαπι ἀσεῃπς, να]άο Ίαπι Ῥεγηϊοιοίαπα ε[[ε, Ἠοο 
ε[ι αἀπιοάσπι ρεγΠ]οΙο[ατη, ααοᾶ ν]άε]οεί ποὮ ππμ]ίο ροῇ, 

[εὰ ρειργενῖ αερετ Ἱπίεγίίατας {1. 
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24. 

λ δὲ ”, ον Ἆ ’ ” . ο) 

κος δὲ, ἤν τὲ καὶ προγεγονὸς τύχη ἔχων ἤν τὲ καὶ ἐν 
τῇ νούσῳ γένηται, καταμανῦάιειν χρή. ν γὰρ μµέλλη 
. Γ΄. 5 ”’ 3 -” , ’ 

απθλλυσθαι ο ανθρωπος, προ τοῦ Όανατου πελιεδνὺν τὲ 

καὶ Σηρὸν ἔσται 1 ὠχρόν τὲ καὶ ξηρόν. 

- 3 τν ψ Π νο 3ος ͵ - ἐ 
«Ξηρον μὲν εσταυ παντως το ἕλκος αθῥωστίᾳ της τρὲ- 

»” 3” ο) 

φούσης τὸ σῶμα δυνάμεως. χρόα δὲ οὐδεμία διὼ παντὸς 
ι] - 3, Δ 

αὐτῷ γενήσεται, ἆλλὼ παρά τε τὸ διαφερόντως ἔχειν τὰ 
σώματα πρὸς ἄλληλα τοῖς χυμοῖς καὶ παρὼ τὸ ποσὸν τῆς 
βλάβης ὑπαλλαχθήσεται. τῶν μὲν γὰρ χολωδῶν ἐπικρα- 

τούντων ὠχρὸν ἔσται τὸ χρώμα, τῶν δὲ μελαγχολικῶν ἤτου 
πελιδνὸν ἢ) κατὰ τὸ ἕτερον τῶν σημαινομένων χλωθόν, κεἴ- 

ποµεν δὲ ἔμπροσθεν ὡς τὸ χλωρὸν ἐνίοτε μὲν σημαίνει 
3 ν ”. 3 » ) δὲ λ - δες » , ϱ) ο 

ταὐτὸν τῷ ὠχρῷ, ἐνίοτε δὲ τὸ οἷον ἰῶδες τῇ χρόᾳ, καθ ὃ 
σημαινόμενον εἰωθασι καὶ κράµβας χλωρὰς λέγειν οἳ ἄνθραι- 
ποὀ. οὕτω δὲ καὶ ᾖᾗ βλάδη πελιὸνὸν μὲν ἡᾗ μείζων ἐργαζε- 

ται (πλησίον γάρ ἐστι τοῦτο τοῦ µέλανος) ἐρυθρὸν δὲ καὶ 

ΧΧΗ,. 

νεο ρεγο ἱβποταπάιπα απ µίεετε υεῖ απἱο ππογδµπα υεὶ ἵπ 

ἱρ[ο πιογδο παιο Ἰαδογε. Ίναίι [ αεβετ πιοτίεµγµς ε[, 

ἰἱνιάμπα εἰ [τεεμπι αμὲ ρα[[ίάιπι ει [σεμπι απἲε εναᾶει, 

Φἰοσαπῃ απίάεπι οπιπῖπο επέ π]εις οὗ Ιπιδεοϊ]]Τίαίεπι 

εοτρΏς α]επίῖς {αοι]ίαϊ. ΟΌο]ου αιίεπι ηπήααπα Γεπηρετ 

πας ος, [εά επι ρατίῖπι αποά ΡΙαγίππαπα ΟΟΤΡΟΓΕ Παππο-- 

χἱρυ5 α [ο ΙΠπνίοεπ ἀἰΠεγαπί, ρατίῖπι οἨῦ ποχαε πιαση]ίι-- 

ἀππεπα ἀπππιαϊατϊ πεοε[ε εΠ. «ἱ παπα ἨΠπιογες ΤῬ]ο[ 

εκ[αρετεΠί, εοἶου επξ ραἱ]άα»: { Υετο πιε]απε]ο]ίοῖ αιιὲ 

Ἱϊν]άας απἲ αἸίετο τοῦ χλωροῦ Πσιηβοαία αετασίπο[ας, Εὶ- 

π]πιιθ νοεχο απίεα Ίάεπι ποπηωπ(παπα τὸ χλωρὸν {Πσηϊβοατα 

ᾳποά Ρρα]Πάτπα, αἰᾳπαπάο γετο οοΊογεπ {ετε αετιισ]ηπῖ Π- 

πη]]επι, πο αιῖάεπι ΠρπϊΠοαία εἰίαπι ῬταίΠσᾶπα ]ιοπίπθ 

Οταεοῖ χλωρὼν ἀῑσετε {ο]επί, ΑΔά εμπάσα πιοάσαι ἀρ[α 
4ποημο Ώοχα ΙΠά]ο φμ]άσπι «οοἱοιεπι Πνίάααι, αοοθζ1ί 

οἶαι 19 ἆ πἶσνιπα, ΙΠΙΠΟΓ γετο τα Ῥγιπα αἴᾳαο Ρρα)]1άιιπι 
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χλωρὸν ἡ) ἐλάιτον, διὸ καὶ τὴν τελευτὴν τῆς ῥήσεως ἔνιου 
μὲν οὕτως γράφουσιν, 1 ὠχρόν τὰ καὶ ξηρόν, ἔνιου δὲ ἐκεί- 
γως, 3) χλωρύν τὲ καὶ ξηρόν. 

κ. 
[606] Περὶ δὲ χειρῶν φορῆς τάδε γινώσκειν χρή. Οπύ- 

σοισιν ἐν πυρετοῖσιν ὀξέσι 1) περιπνευµονίησιν Ἠ ἐν φρὲ- 
νίτισι καὶ ἐν κεφαλαλγίῃσι πρὸ τοῦ προσώπου φερομένας 

τὰς χεῖρας καὶ ὡσανὲὶ ωίας Θηρευούσας διὼ κενῆς καὶ 

ἀποκαρφολογούσας καὶ κροκύδαφ ἀπὸ τῶν ἱματίων ἅἄπο- 
τιλλούσας καὶ ἀπὸ τοῦ τοίχου ἄχυρα ἀποσπώσας, πεάσας 

εἶναι κακαᾶς καὶ θανατώδεας. 
΄ 

. .. 

- - , ἀ 4 «4ἱ τῶν χειρῶν φοραὶ, τουτέστιν ἐνέργειαί τὰ καὶ κινῆ- 

σεις ἂς εἴρηκε νῦν, ἐπὶ φανιασίᾳ γίνονται παραπλ]ησίως τῇ 
” ιν Ἀ ’ 3 - , ] “ Δ Ν ΔΝ 

τῶν ὑποχεομένων. ῥἐκεῖνοί τὲ γάρ ὕσα κατὰ τὴν µεταξυ 

χώραν ὁρῶσι τοῦ τὸ κρυσταλλοειδοῦς ὑγροῦ καὶ τοῦ περὶ 
. ͵ ” - . Ὡ - κ ’ 

τὴν κύρην περατοειδοῦς χιτῶνος, ἐκτὸς ὑποχεῖσθαι ὃοξαξου- 

βεπεταῖ, Έσπιπο οὗ τεπ Ρ]ετίφμε επίτεπιαπι [οπίεπίίας 

Γον Ῥαηῖ Ίου πιοὰο ἢ ὠχρόν τὲ καὶ Σξηρὸν, 1ὰ εἰ αἱ ρα]- 

Ἱάνια εἰ βοοπα, α]) νετο ἴ]]ο ἢ χλωρύν τὲ καὶ Σηρόν. 

ΧΙ]. 

Οπείεγμνι ἄε ππαπύιοπ ϱε[ίδις [ο [αεοπάμτη εξ. Όμο- 

εἰες 1π αοµία /εῦτε αμί ρμπποπίς ἰπ]απηπιαξίοπε αι ἵπ- 

Γαπία αμι οαρὶεῖς ἀοΐογτε αεβγµπι υἱάεγίς ππωιμς απο ᾗα- 

εἶεπι αἰ[οίίεγε ει φ κα ππμ[σας ἱπαπὶ ορεγα υεμαγὶ εἰ 

Γε[ίμεας «ατρετο αἰφμε [οσο α υεβίδως υεὶ αὐ αᾱ- 

Ίωπειο ψατίεῖε, [ μα παμμία επαἰπεπὲ υεί]ετε, ἐα οππηπία 

ππαἰα ε[]ο εἰ πιογείΓεγα εει[επάιπη. 

Οεβις ππαπαἩπι, Ίου ε[ὶ αοἰἴοπες εἳ πιοἰας, α1τιοθ Ίος 

Ίοσο τεοεπ/{α]{, «εοἀεπι ιποᾷο αἴφιε 1π 5 φαί Γαῇαῄοπε, 

ᾳυαπ1 ὑπόχυσιν Όναεοὶ ἀῑειπι, Ιαρογαπὶ αἲ Ιππαρ]ηαίῖοπε 
Ῥτονεπίμπη,  Οαποία ομῖην φµαε ἰπίε οιγ[ίαἰ]ο βπιά]επι 

Ἰήπιογοι) εἰ ϱΟΣΠεαΠΙ 91ο ρυρί]]ααι απηβῖ ἰαπίσαπι Ἠϊ 
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Εά, Οπατι,. ΤΙΠ. [606]. Εάν Ῥα[. γι (409.) 
σιν, ἐπειδὴ διὼ παντὸς ἐθίσθησαν ἐν τῷ κατὰ φύσιν ἔχειν 

ὁρᾷν τὰ πράγματα κατὼ τὸν ἔμπροσθεν ἑαυτῶν αέρα, τὸν 
αὐτὸν δὲ τρόπον οἳ νῦν οὗτοι, περὶ ὦν '/πποκράτης ἔγρα- 
Ψεν, ἐν πυρετοῖσιν ὀξέσι καὶ περιπνευµονίησυ καὶ φρενίτισυ 
καὶ πεφαλαλγίησι, ὁρᾷν δοκοῦσιν ὡς ἐκτὸς ὑποκείμενα τὰ 
κατὼ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἔνδον ἑἐόντα. δέδεικταυ γὰρ 
ὅτι τὸ πνεῦμα τὸ ὀπτικὸν αὐγοειδὲς ὂν ἑαυτῷ συνομοιοῖ τὸ 
μεταξὺ τοῦ τὲ κρυσταλλοειδοῦς καὶ τῆς κόρης ὑγρὸν, λεπτὸν 
καὶ καθαρὸν ὑπάρχον. ὁμοιότατον τῷ περιεχομένῳ κατὰ 
τὸ Φὰ, ᾧ καὶ κατὼ τὰς ὀφθαλμίας χρώμµεθδα. δέδεικται ὃ᾽ 
ὅτι καὶ διὼ τούτου τοῦ ὑγροῦ φέρεται τὸ πνεῦμα κατὰ τὸ 
τῆς κόρης τρῆμα πρὸς τὸν αέρα τὸν ἐκτὸς συμπαγὲς αὐτῷ 

γινόμένον, ἀλλὰ καὶ ὅτε τούτῳ τῷ αίρι συμφωτισθέντε 
χρῆται καθάπερ ὀργάνῳ συμφύτω τοιούτω τὴν δύναμιν ὄντι 
ὁποῖον ἐν τῷ σώματι τὸ νεῦρὀν ἐστιν. ἐπιδέδειχταυ καὶ 
τοῦτο κατὼ τοὺς ἰδίους τῆς ὄίνεως λόγους, ὡς ἐν τῷ τρισ- 

καιδεκάτῳ περὶ ἀποδείξεως καὶ τῷ ἑβδόμῳ περὶ τῶν {π- 

ν]άεηέ, {οεῖ Ῥοβία ε[ζε ατγριϊγαπίαχ, Ῥτορίετεα αποά ἆππι 
τεοἰε γα]ετοπῖ, οπιπία [ο] Γεπιρετ εταπῖ 1Π αἆγετ[ο αξτε 

εοπ[ρίοεγθ, ΤΗ νετο ἆε απἶραδ πιπο Ηἱρροογαίες [οἴρῃί, 

εοάεπα πιποᾷο ἴπ {εργο αοπία, ρι]πιοπῖς ἹπΠαπιπιαΙοπθ, Ἱη- 

{απῖα, ᾳπαο Οταεοῖ φρενῖτις ἀῑοϊίατ εἰ ἀοΐοτε οαρ1ῖ9 εὰ 

ᾳπαε Ἰπίτα οοι]ος [απί, αμα[ εχίγα Πηί νιάετο ΠΕΙ νιἆεπ- 

11, ΟΠομ{απα οπῖπι ε[ῖ Γριγίίαπα 1]]απι ᾳπο νΙἀείας {ρ]επ- 
ἀῑάππα Ἱποεπίεππηπε αἱΠπ]αντε ΠΡΙ Ίπποι ]απαν απῖ 

ἀπίεγ {ππῖσοαπι οτγΠα]]ο Επιῖ]επι εἰ ραρί]]απι πεδία οοπ- 

Ἠπείαγ, ΤΕΠΠΕΠΙ ργοςιι] ἁπρῖο ράταπι(αθ εἳ 111 ρετβπαί]επι 

απεπι οΥΙ5 Ιπε[ε οεΓΠΙΠΙΠ6, απο εἰῖαπι οοπίτα΄ οομ]οΓιΙΠι 

ΙΠΠαπΙΠΙΑΙΙΟΠες πα ππαν.  ΒΕεπιοπβγαίιπι νετο αεηια ε{[ 

{ρ]σιαπι ἐρ[απα Ῥεν άππογεπα Ίππο Ῥετααε ραρί]]αο {οτα- 

Ώλεη 1π οἴγοιπι[α[απι ποΡῖς βὄγεπα, ουϊ οοπΙσααπι 1]]αά εῇ, 

ἀε[εντ. Οποά γΥετο εἴϊαπι αὔτε Πο Ρατίίει Ἰαοεπίε Πἰαῖις 

{απ ααπα οοησεη]ίο Ἱπβναπιεπίο, εαιάεια ΡΓοσ[α5 νῖπι Ἰα-- 

Ῥεπίε, απα]επι 1π «οτρογε πετνιι ἨαΡρεῖ, ἀεπιοπ[γαίμι 

ο{ί, οοπ[οπρία Ῥτϊναίϊπι ἆε νίία ἀῑ[ριίαίοπε Ἰργο πἰμηῖ-- 

ταπι ἀεσίπιο ἰαγίιο 4ο ἀεπιομ[ίγαίίοπε εἴ Γερίίπιο 4ε Ρία- 
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ποκράτους καὶ Ἰλάτωνος δογμάτων ἔγραψα. Λλέλεκιαυ δ) 
οὐκ ὀλίγα περὶ αὐτοῦ καὶ κατὰ τὸ δέκατον τῶν περὶ χρείας 

µορίων. «ὡς οὖν διὰ τοῦ νεύρου τῶν κατὼ τὸν δάκτυλον εἰ 

:πύχοι, τοῦ ποδὸς αἰσθάνεται παθηµάτων ὁ ἐγκέφαλος, οὕτω 
καὶ διὼ τοῦ πὲριξ ἀἄέρος τῶν ἐκτὸρ ὑποκειμένων ὁρατῶν, 
ὕσα γε σύμμετρον ἀφέστηκεν αὐτοῦ. τὰ τοίνυν ὑποχύματα 
κατὰ τοῦτο γίνεται τὸ ὑγρὸν ὃ παραπλήσιὀν ἐστιν, ὧς ἔφην, 
τῷ λευκῷ τε καὶ λεπτῷ τοῦ ὠοῦ, ὃ μεταξὺ κεῖται τῆς κό- 
ϱἡς καὶ τοῦ κρυσταλλοειδοῦς. κατὼ τοῦτο δὲ καὶ τῶν ἀπὲ- 

πτούντων ἐνίοις φανιασίαυ παραπλήσιαυ τοῖς ὑποχεομένοις 
γίνονται. ὅπου γὰρ ἀντιστῇ τι μέλαν ὑγρὸν ἢ παχὺ κω- 
λζον ἔξω διεκπίπτειν τὴν ὁπτικὴν αὐγὴν, ἐκεῖ φαντασίαυ 
γίνονται κατὰὼ τὴν τοῦ συνεστῶτος ὑγροῦ φίσιν, ἐνίοτε 
μὲν οἷον τριχών τινων 1 κρόκης ἢ στήµονος ἢ νήματος, 

ἐνίοτὲ δὲ κωνωπίων. μελάνων ἢ μυιῶν παραπέτασθαυ δοκούν- 
των, ἔσειν ὅτε δὲ καὶ φακοῖς ὕμοιον ἢ κέγχροις µέλασιν. 
οὕτως οὖν συμβαίνει κατὰ τοὺς ὀξεῖς πυρετοὺς καὶ κατὰ 

τὰς περιπγευµονίας, ἄγαν ἀναθυμιωμένων ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 

οἷιῖς ἨἩιρροογα[ῖθ εἰ Ῥ]αξοπῖε. Ομπῖπ εἴῖαπι ἀεοῖπιο ἆθε π[α 

ῬαχΏμπι Ἰργο ποπ Ῥαποα 4 1ρ[ο ἀῑπίπιιδ, Ἱίαφαε αεπι- 

βἀπιοάυπαι οετεβτιπι αΏεοίας, γυετρί σταϊῖα, ἀἱβῖΠ ρεᾶῖς, 

Ῥετ πειναπι ΓεπΗς, βο Ῥεν εἴτουπι[ι[απι αξγειη τες υΗΠβὶ- 

Ίες {οχῖ Ῥοβίαν απαε Ἰοηρίας απαπι ῥρατ Πἱ πον ἀῑ[ίαμε, 

Λο [υΠαβοπες οαυῖάεπι ἵαπ ϱο ἨΠΠΙΟΤΕ 9Πεπ οαπάϊάαρ {8- 
ππΙοχΙᾳπε Ρατ οΥἱ οοπβπι]]οπι ε[[ε ἀἰοεθαπιας, απῖαπε Ἰη-- 

Τεν ρυρί]]απι εἰ αἰέεταπα εγγβα]]ο Βπι]επι πιεάῖας ε[ί εκ- 

οἰίαπίαγ. Ἰπ εοἆεπι Υετο ποππι]]15 εἰῖαπι απὶ πια]ο Ο0ΙΙ-- 

εοχεταπί πιβσίμαίίοπες {[αΠαβς απἲ ἀμπι]ες οπαηίαγ. 

'Ὅσαπι επῖπι ΕΙΠΙΟΓ αρ α]ς πῖσει αι οτβ[ας πεάῖαπι Γε[α 

οΡΡοπεης γεἰατΙί αποπιπας νῖβνας [ριεπάος {ογας εχεαῖ, 

11ο πια[ομπίαχ Ἱπιασίηες Ῥγο παίΐατα Ἱπιραο Ἠπιοχῖ, Ὁ]- 

αμίάεπι Ππίετάππα γε]αξ Ρί]ος ααοδάαπι νε] ἰοπιεπίαπι νε] 

βαπιεπ νεὶ Πμπας ἀπίετάσπι πίστον ομ]ῖοεο απέ πιπίσας 

Ρταεἰεγνο]απίες νίάετε [ο ἠπιασίπαπῖας, αλφπαπάο γετο α)ῑα 

η δις π]1[να π]στῖς Ππι]ία, Θίο οετίε απἰάεπι ασοῖάτῖ 

ει {εργες αοιίας Ιη{απιπιαίΙοπεδαο Ῥυ]πιοπίφ αἱ {αῬ]ας 
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Εὰά. Οµατι. ΥΕ. 606. θ07.] Εᾱ. Βα[. Ῥ. (198. 199.) 
τῶν ἐν τῷ σώματι χυμῶν, συναπολαύειν τῆς ἀναθυμιάσεως 

αὐτών τὸ κατὼ τὴν κύρην ὑγρὸν ἔκεῖνο εὸ καθαρόὀν. [6071 
ὕπη ὃδ᾽ ἂν καὶ ὅπως αὐτὸ Ὀολωύῦῆῇ, τὰ προειρηµένα γίνε- 
ταυ φαντάσματα. . κατὰ δὲ τὰς ἰσχυραὰς κεφαλαλγίας ὥσπερ 
οὖν καὶ κατὰ τὰς φθενίτιδας, διὰ τὸ πεπληρώσξαι τὴν κὲ- 
φαλὴν, ἀφικνουμένων τε τῶν γυμῶν ἐπὶ τοὺς ὀφθδαλμοὺς 

τῶν αὐιῶν συμπτωμάτων αἴτιον γίνεται, καὶ τό γὲ κρο- 

κιδίδειν καὶ καρφολογεῖν εἰθισμένα τοῖς ἰατροῖς ἅπασυ ῥή- 

µατα, μάλιστα κατὰ τῶν φρενιτιζύντων λέγεσθαι τὴν δέ- 

σιν ἐντεῦθεν ἔλαβεν. ΄ ἔνιου γοῦ» ἠρμήνιύυσαν ἡμῖν τήν τὰ 
(499) τῶν κροκύδων καὶ τὴν τῶν ἀχίρων φαντασίαν, ἐν 

αὐτῷ τε τῷ γίγνεσθαι καὶ µετά ταῦῦ ὕστερον ἀπομνημο- 
νεύσαντὲο. ἐστι ὃ αὐτῶν ἡ διαφορὼ διττή. τινὲς μὲν γὰρ 
ἐν αὐτοῖς ταῖς αἰσθητικαῖς φαντασίαις τὸ παραφρονεῖν ἕκ- 

τήσαντο, τῆς κριτικῆς δυνάμεως ἐρθῥωμένης, ἔνιοι δὲ καὶ 
διὰ φρόνησιν ὑπερβά]λουσαν ὅμως, καΐτου πεπονθύτες, ἐπὶ 
βραχὺ τὴν κριιικὴν δύναμιν ἀντέσχον καὶ ἀνήνέγκαν, ὡς 
ἐκνικῆσαέ τε καὶ ἀπομαχέσασδαι καὶ παρακολουθηῆσαυ τοῖς 

Ἱπ οαραῖ Ἠππιοτίριας, εοΓαπῃ Υαροτο Ἠπαιος εἰἶαπι 1]]ε ρα- 
18 ϱπεπι Ῥαρίϊ]α οοπιρ]εοίῖίητ, Ἰπ[οϊαίατ.  Όπο απίεπα 

1ρίε πιοο Ίοεσφαα ἰπτρίάις εἴεοίας {αεγί Ῥταεάιοίαο 

ἠπιαρίηος οβοσϊαπίαχ. Ὑεγαπα η Υεμεπιεπίί ἀο]ογο οαρί(ῖ5 

εἰ Ἱπ[απία {μπιΠίες 1ῑΙα εαάεπι [Ὑπιρίοππαία Παπῖ, Ρατ ία 

οὗ οαρῖ(15 τερ]είῖοπεπι, ῥΔτίΙΠι εἰῖσπι αιιο ήπιους {π οοιι- 

Ίο οοπ{[οεπάετ]πί. Εί 1πάο αιϊάεπα νετὺα ἴ]]α α Οναεοῖθ 

χηθᾶ]οῖς π Ρ]γεηα1οἳδ πηακίπιο ι[αχρατί [οία κροκὺδίδειν 

ἀἴαιια καρφολογεῖν, αιιαε Πρπϊβοαπὲ {οπιθηίιαι οἱ Γε[ίασαθ 

Ίερειε, οτἰβίπεπι αεοερετααί, δεά επί ρ]ετίᾳαθ πορῖς 

{οπιεπίογαπι εἰ Πάρπ]αταπι ε]ασπιοάί ἹπιασιηαίΙοπεια ἔμπα 

ἀπίοτίπι ἆππι Πετεῖ, ἴππι ρο[εα «παπι {αοία ε[ἴει, εἶαθ 
εἰἴαπιπαπα ΠΠΘΠΙΟΓΕΦ οχρο[ιετο. ἨΠΗαροπί απίεπι ἀπρ]σεπι 

᾽ἀιΠετειιῖαη. ΑΙ παπιηπο [επββσα {αοι]ίαίε Ἰαεί[α ἀε]ίτα-- 

ταπὲ, ΙΠποο]απαῖ [αἱνοφιε ]ιάϊςίο, αἰΙῖ Υετο Γυπί ααῖ οΙΙΠῃ 

Ἰπάϊοῖο ῥαγυτα ναοϊ]ατης οὗ εκἰπιαπι {απιεη πα Ῥτας- 

ἀῑιι Γαπί Ῥγαάρηιίαπα, ποτ χηπ]{ο ροβὶ ]αάἱσαπά1 υίπι τεςε- 

Ρεταπί εἰ τεεπρεταγαπί αἆεο, αξ νιποεγεπε, ρτοβίρακοι! 

͵ 



ΗΡΟΙΓΝΗΣΣΤΙΚΟΝ ΤΖΠΟΜΝΗΜΑ 4, π5 

Εά, Όµατι ΤΠ. [67.1] Ἐά. Βα[, Ὑ, (499.) 
γιγνοµένοις. αὐτοὶ τοίνυν ἐδήλωσαν ἡμῖν ἐπὶ τίσι φαντά- 
σµασιεν ἐκίνουν τὰς χεῖρας, ὡς “Ἱπποκράτης ἐγραψεν. ἑξέ- 
χειν γὰρ αὐτοῖς ἐδόκουν αἳ τῶν ἑματίων κροκύδες πολλα- 
χόδι καὶ τοῖς τοίχοις ἄχυρα προσκεῖσθαι, πολλάκις δὲ καὶ 
κάρφη πολλὼ κατὰ τὴν στρωμνὴν ἐπικεῖσθαι καὶ παραπέ- 

τασθαι ζῶα μικρὰ πλησίον τῶν ὀφδαλμῶν. ταῦτα μὲν οὖν 

Θηρεύειν ἐπιχειροῦσι περιφέροντὲς τὰς χεῖρας, ὧς τι ληψό- 

µενοι. τὰ ὃ᾽ ἄλλα ἐξέχειν φαινόμενα, τὰ μὲν ἀπὸ τῶν ἵμα- 
τίων ἀφαιρεῖν ἐπιχειροῖσι, τὰ δ᾽ αἀποσπᾷν τοῦ τοίχου. χα- 
λεπαὶ ὃ᾽ εἰσὶν εἰκύτως αἳ ποιοῦσαι τὰ τοιαῦτα συμπτώματα 
διαθέσεις, ὡς ἄν τοῦ μὲν ὀξέος πυρετοῦ καὶ τῆς πέριπνευ- 

µονίας καὶ της πἐφαλαλγίας διὼ μέγεθος χυμῶν ἐργασαμέ- 
νων αὐτὰ, τῆς δὲ φρενίτιδος διὰ τὸ κύριον τοῦ πεπονθό- 

τος μορίου" ταύτης μὲν γὰρ ὕλον τὸ γένος ὀλέθριον. οἱ 

πυφρετοὶ δὲ μαὶ αἳ πἐριπνευµονίαυ καὶ αἱ κἐφαλαλγίαι κατὰ 

τὸ μέγεθος, ὡς εἴρηται. 

εἰ Ιπ[ε]Πδετεπί, αἴπεομπαπε αοοϊἀϊΠεπί, Εί 1] ααἰάεπι 

1ΡΠ πορῖφ Ἰπάϊσαταπε αιάρισπαπι νῖ πιρηυθ πιπον]Πεηίν 

Ποιί [ουϊρί Ἡιρροοναίερ, ὙΥείάαπα επῖπα νΙ]]1 πιπ]15 ]οεῖς 

εχοεἀετε 1] νιἀεραπίας εἰ ΠΠραῖαε Ρατιείρας Ἠπετεγε, 

ἵπερε Ὑετο εἰῖαπι Τε[πσας Ρ]γίπια Ῥες [αρυ]α [ρατ[ας 

οΕΓΠεΤε, ἀἰαάπε απίε οοπ]ο µατνα απ]πια]ία Ρταεἰετνο]ατε, 

Ώμαε ἆαπι Γεοίατί εἴ οοπιρτεµεπάςτο οοπαπίας, ΟΙΓοΙΠΙ{θ- 

γυηῖ πιδΏΣ5, α]α Ὑετο (υαε 1Ρᾷ επΙῖπετο ρηἰαπέ, ρατίῖπι α 

νεβΙπιεη15 ἰο]]έτα, Ῥατίπα αὐ αἀ]αποίο Ρρατιείε αγε]]ετα 

εοπίεπάααῖξ, Οαείετιιπα στανες [απί πηετ]ίο αΠεσοίας 11 

αἱ ρατῖαπῖ ε]ασπιοάϊ [Υπιρίοπιαία, ἵναπι Γερτῖ ααϊάεπν 

αοπία εἰ ρα]πιοπῖ Ἱπ{Παπιηαίίο εἴ ἆοἱος σαρῖῖ ρτορίες 

Ίμωπιοταπι αραπάαα Παπ Ί]λα ματς Ἰπ[αη]α νετο Ρτορίος 

αΠεοίας ρατῖς ἀρηιίαίεπι, Ἠαεο επῖπι Εοίο 6επεγο Ρε[ῖ- 

Γετα εἴι, {εῦτες αμἰεπα εἴ ρι]αιοπῖς σαρίΐσηιο ἆἀοἱογεβ, 

Ποιί απἱα ἀῑείαπα ει οἨ πιαραϊαἀίπεπι, 
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κδ'. 
Τ]νεῦμα δὲ πυκνὸν μὲν ἐὸν πόνον σηµαίνει ἢ) φλεγμονὴν ἐν 

τοῖσιν ὑπὲρ τῶν φρενῶν χωρίοισι. μέγα δὲ ἀναπνεύμε- 
νον καὶ διὰ πολλοῦ χρόνου παραφροσύνην δηλοι. ψυχρὸν 
δὲ ἐκπνεύμενον ἐκ τῶν ῥινῶν καὶ τοῦ στόµαιος ὀλέθριον 

κάρτα ἤδη γίνεται. 

. ἃ εκ. ζλ 3 . / - Σ ὃ 
Ταύτην τὴν ῥῆσιν ὅλην ἐν τῷ τρίτῳ τῶν περὶ δυσ- 

πνοίας ἐξήγημαυ τελεώτατα, διὸ καὶ νῦν ἐρῶ μόνα τὰ κε- 
’ -” 3 3 ’ Ν / λ [ή εε 

φάλαια. πνεῦμα μὲν ὀνομάδει κατα τὀνδε τὸν λόγον ὁ {π- 

ποκράτης ὅλην τὴν ἀναπνοήν, φησὶ δὲ πυκνὴν αὐτὴν γι- 
3/4 ” Δ 

νομίνην ἐνίοτε μὲν ἄλγημα σημαίνειν, ἐνίοτὲ δὲ τῶν κατὰ 

θώρακα μορίων φλόγωσιν, ἅπερ ἐσιὶ καρδία τε καὶ πνεύ- 

µων ὑπὲρ τὸ διάφραγμα τὴν Φέσιν ἔχοντα. «Φρένας γὰρ 
καὶ διάφραγμα ἐκάλουν οἱ παλαιοὶ ταυτὀ. ἐν μὲν οὖν τοῖς 

ο 3 ; , 3 

ἀλγήμασιν ἐδείχθη τούὐτῷ μικρὸν καὶ πυκνὸν γινόμενον τὸ 
. 4 , 4 ι 

πνεῦμα, κατὼ δὲ τὰς φλογώσεις πυκνὸν καὶ μέγα. «αύτας 

ΧΧΙΥ, 

Ῥογτο αμίεπι [ρίτίέις [γεφμεπς αμίώεπι ἀοΐογεπα αιὲε γατιῖν 
αἰίομ]ις [ωργα [ερίμιπα εγαπσυεγ/{µτη ἰπ]]απαππαξίοπεπι [1βηῖ- 

εαι. «{ζαβπις νετο εἰ ἴοπδο ἵεππροτε ἴπ[ρίγαιμς ἀε[ῖ- 

τίμπα ο[ἰεπᾶάίε. Ομοᾶ [ υετο [γὶβίάμς πατίδµς εἰ οτε 

επ/[ρίγειιγ, τὰ Ίαπι φαΐᾶε ρεγπἰοῖο[ωπα εξ. 

Τοΐαπι Ίαπο Γ[οπίεπίίαπι ασεπτα (πιο Ίρτο Γεοππάο 
4ᾳ [ρἰταπάϊ ἀπῃΠιομ]ίαίε εκρ]σανίπιας, Ρτοϊπάο {ο]α πππο 
οαρ]ία Ῥετ[εφπαγ. ΘρΙτΙίΠΠι Ἠοο Ίοσο ἨἩἱρροογαίες ἰοίΐαπι 

τε[ρίταἰΙοπεπα.αρρε]]αῖ, «παπι αἰάεπι Π {πεπεπς Πέ, ἵπ- 
ἀετάαπα ἀοϊογεπι Πσα]Ποαγο ἀῑοΙί, Ππίεγάαπα γετο ἹπΠαπιπια- 

Πποπει, απαπι φλόγωσιν Οταεοὶ παπουραπῖ, Ῥατῆσπα (86 

ἀπίτα ἴπογᾶοεπι οοπΙπεπίας, οοτᾶίς [οἱ]]σοεῖ εἰ ραἰπιοπῖ, 

ααααε Γαπἳ [αργα ἱταπδυετ[απι Γερίαπι οο]]οσαῖα. Ῥίᾳπίάεπι 

σρένας αἴηιε διάφραγμα 1άθπι Οταεοὶ νείετεβ αρρε]]αραπί, 

Αο 1π ἀο]ογίραςφ αμϊάεπα ο[επά1έ (ρ]γίίαπι ρατνίπι {Γε(πεη-- 

ἴεπιαιο ἀποι, 1π ΡΗ]οροῇ απῖεπι, οσα Ἱπ[Παπιπιαοπειι 
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ΕΚ. Οµατι. ὙΠΙ. [ου7. 608.] Εά. Βα[. Ύ. (190.) 
γὰρ εἰώθασιν ὀνομάξδειν φλεγμονάς. τὸ ὃ᾽ αἀραιὸν πνεῦμα, 
τουτέσει τὸ διὰ πολλοῦ, μετὰ μεγέθους μὲν παραφροσύνην 
σημαίνει, μετὼ δὲ σµικράτητος σβέσιν τῆς ἐμφύτου Θερμό- 
τητοο. αλλὰ [605] ταύτην γε τὴν διάθεσιν ἐκ τοῦ συµ- 
βεβηκότος ἐδήλωσεν εἰπών' ψυχρὸν δὲ ἐκπνεόμενον ἐκ 
τῶν ῥινῶν καὶ τοῦ στόματος ὀλέθριον κάρτα δη γένεται. 
ὅτι δὲ τούτων τῶν δυσπγοιῶν ἐμνημόνευσε μόνον ἐν τῷ 

προγνωστικῷ τὴν διδασκαλίαν περὶ τῶν ὀξέων νοσημάτων 
ποιούµενος ' ἔτι τὲ κατὰ τὰ τῶν ἐπιδημιῶν, ὡς περὶ πλειό-- 

νων δυσπνοιών οὐσῶν ἐποιήσατο τὸν λόγον ἐν τῷ τρίτῳ 
περὶ δυσπνοίας ἐπιδέδεικταν. 

κε. 
Εὔπνοιαν δὲ χρὴ νομίδειν κάρτα μεγάλην δύναμιν ἔχειν εἰς 

σωτηρίην, ἓν ἅπασι τοῖσιν ὀξέσου νουσήµασιν, ὑκύόσα ξὺν 

πυρετοῖσίν ἐστι καὶ ἐν τεσσαράκοντα Ἰἡμέρησι κρίνεται. 

Ιπἴερτείετα, Παπιπε Ῥ]]ορο[η γείετες Ρ!]εσπιοπας [ο[οπέ 

νοσατε, {γεφμεηῖεπι εἴ ΠΙασπιτη. ΘρΙΓΙίΠ6 γετο ταγα5, Ίος 

εΠ Ἰοπσῖς Ππίετνα]] τερε[ίαδ, οσα πιαρηϊαάἶπε αμῖάεπι 

ἀελτίαπα, ουπι ρταν]ιϊαίε νετο εχ[Ηποίπτα οαἱογεπι παϊῖναπι 

Ρτοάΐ. Θεά εἰ απο [απε αβεο[βῖοπεπι εκ αεοϊάεπ[ῖ Ἰπάῖ- 

οαν]{ [ομ]εμ. (Ομοά [ [τὶφίάμς παγίδις εἰ ογε επ ρίτείμγ, 

τἆ Ίαπι φαἰᾶε ρεγπιεῖο[µτα ε[]ο. Οιοᾶ απῖεπι Ίπ ρτοσποβίοο 

4ε πιοτρῖς αοι[]ς ἀΤεγεπς ας ἰαπίαπι Γρίταπάι ἀμου]ία- 

τες Ῥτενιίεν εκρο[αετῖῖ, ΗἨρτῖς απίεπι ερἰἀεπιῖοπ ἆε Ρ]ατί- 

Ῥτς α]ῖς {εοετῖξ πιεηίῖοπεπι, Ἠρτο ἆε ἀππομ]ίαίο [ρίγαπᾶϊ 

ετίο οβεπ/ίαπι ε{ξ, 

ΧΧΥ. 

δρίτααἰ νεγο }αεἰ[ίεαίεπι ενἰ/ἐίπιατε οροτεεὲ φαΐᾶε πιαρηαπε 

υπ αἆ [αἰμίεπα Ίναδετε ἵπ οπιπίδις αομεῖς πποχδῖς φμῖδιις 

οοπ]πεῖα [εῦτίς ε[ῖ, φιιῖφ µε ἀἰεῦις φμαάγαριπία [μάίεαεμγ. 
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Έα. Έπατι. ΤΠ. [00β8.Ί] Εὰ. Ῥα[. Υ., (129.) 

ΊἨὴν κατὰ φύσιν ἀναπνοὴν εὔπνοιαν εἴρηκεν, ἐνδει- 

κνυµένην μήτὲ θώρακα μήτε καρδίαν καὶ πνεύμονα μήιᾶ 

τὰς Φρένας ὀδυνηρόν τι πάθος ἔχειν, ἀλλὼ μηδὲ τῶν συνηµ- 

µένων αὐτοῖς μορίων τινά. κινούμενα γὰρ κατὰ τὰς ἄνα- 
πνοὰς ὀδυνάταυ καὶ αὐτὰ σλεγμαἰνοντά τὲ καὶ ὁπωσοῦν 

ἔχοντά τι πάθος ὀδυνηρόν. ἔστι δὲ ταῦτα κοιλία. σπλὴν, 

ἧπαρ.. ὅταν οὖν μήτε τι τούτων πάσχη μήτε θερμασίας 

πλήθος ᾖ τοσοῦτον, ὡς διακαἰεσθαίτε καὶ φλέγεοθαι δοκεῖν, 

ἀλλὰ μηδὲ τοὐναντίον, ὧς ἤδη σβέννυσθαυ τὴν ἔμφυτον 
Θερμότητα, πώς οὐκ ἄν τις φαίή τὸν κάµνοντα πολλας ἑλ- 

πίδας ἔχειν σωτηρίας; ἐπέ γε τῶν ὀξέων νοσημάτων, ἐφ' 

ὧν ἤτου διὰ τὸ μέγεθος τῶν πυρετών ἢ διὰ τὴν ἐδίως ὀνο- 

μαζομένην φλεγμονὴν οἱ κίνδυνοι γίνονται. τὰ μέντοι χρό- 

νια καὶ χωρὶς τούτων τῷ καταλύειν τὴν δύναμιν οὐκ ακίν- 

δυνα. διὼ τοῦτ οὖν ἐξεῖλεν αὐτὰ τοῦ λόγου καὶ περὶ µό- 

νων ἀπεφήνατο τῶν ὀξέων. ὄντων δὲ τούτων διττὠν, ἐπειδὴ 

τὰ μὲν ἁπλῶς τὲ καὶ πρὠτως ἐστὶν ὀξέα, τὼ δὲ ἐκ µετα- 

” 

Τιε[ρίγαίίοπεπι Γεοππάνπα παΐπγαπι [ρίταπαἁ {πο αίμα 

αΡΡε]]αν:, εκ αἱα ηεο Τ1ογασςεπι Ἠεο Ο00Γ πεο ΡΠΙΠΙΟΠΕΠΙ 

πεο Ργαεοοτᾶΐα πες π]]απι αίαπι ρατίεΠΙ ᾳπαο 1ρᾳ5 οοµπθεχα 

Πε, ἀοΐοσε νεχκατῖ οοδπο(οἴίαγ. ΊΝαπι βνε (επίεπίας ρ][θ- 

βπιοΏς νε α1ο απονίς ἀο]ογῖῇοο α[εοία {επεαπίαα, 4ο]επέ 

αυσπα Ῥρεε τε[ρίταίίοπθαι πιογεηία, Ἠαεο αιίεπ [απ 

νοπἰγίου]α5, επ εἰ Ίεοατ, Φἱ απαπάο Ιδιίας ππ]]α εαγαπα 

Ίαβογαί πεο οα]ογῖς οορία Ἰαπία ε[ τί εκιτὶ αἴηιε αγάεγε 

νἰἀεαίατ, πεο οοπίγα ρεπασία ἵαηπία αἱ Ίασα εκ[ησασίας 

ηθίϊνας Ο8ἱοΥ, απ ποῦ {αἰεαίας ρεγπιι]ίαπαι 466το {[ρεῖ 

ε[ε αἆ τεοιρεταπάαπι εἰῖαπι αὉ αοπἰῖ πιοτῖς [απίαίοπι, 

ἃ απἶρας γε] οὗ πιαρηϊἑπάϊπεπα {εῦτῖς νεἰ ἀῑείαπι ρτορτῖθ 

ΡΗ]εσαιοπεπα ῬΡετίοπ]α Ἱπιπιπεπιτ Ειαίατπϊ [απα πιοτβί 

αααπηγῖς Ἠογιπι εχροτίες απῖα {απιεῃ υἶτες ἁἰ[Πο]ναπί, πο 

οαγεπῖ Ρρεγίοπ]ο εαπιηπθ οὗ οσαπίαπι 1ρ[ο εκοερῖί Η]ρρο- 

οταίος, [οἱοίᾳπο αοαίοδ πιοτῦο Ποπ παΙτη οχρτε[πί. Όιο- 

ταπα ααπαι Πἱ ἁπρ]ες ἀῑετεπίία, [απῖ επῖπι αἲ Επιρ[ιοῖ- 

ἴειτ ρτίπιππιᾳαε αομίΙ, αΏῖ ααἴεπι εκ 1 ἀεοιάμῖ [απέ, 
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πχώσέως τούτων γίνεται, περὶ ἀμφοτέρων ἐδήλωσεν εἰπών. 

ὁκόσα σὺν πυρετοῖοίν ἐστι καὶ ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρήσυ 
κρίνεται. τὸ μὲν οὖν σὺν πυρετοῖς προσθεὶς, ἵνα χωρίση 

ταῦτα σπασμοῦ καὶ τετάνου καὶ χολέρας, ὅσα τ ἄλλα χωρὶς 
πυρετῶν ἐστιν ὀξέα. τὸ δὲ ἐν τεσσαράκοντα ἠἡμέρησι χρίνε- 

σθαι, χάριν τοῦ συγκαταριθµῆσαυ τοῖς ἁπλῶς τὲ καὶ κυ- 
ῥίως λεγομένοις ὀξέσι τὰ ἓκ µειαπτώσεως ὀξέα, ἸὙίνεται δὲ 

ταῦτα κατ ἀρχὰς μὲν ὀξέως νοσησάντων, ὕστερον δὲ κατὼ 

τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην ἡμέραν ἢ καὶ πρὸ αὐτῆς κριθὲν- 

των οὐ τελέως, αλλ ὥστε τι λείψανον τῆς νόσου µέχρι τῆς 
τεσσαρακοστῆς ἡμέρος ἐκταθῆναι. µετάπτωσις μὲν γὰρ ἐν 
ταῖς ἑλλωτέσι κρίσεσυ γίνεται τῶν ὀξέων νοσημάτων οὐκ εἰς 

ταῦτα µόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν χρονίων ἔνια, καὶ μάλιστα εἰς 

μαρσσμὸν καὶ τεταρταῖον ἐμπύημά τε καὶ φθόην καὶ ἕδρω- 

παο. αλλ ὅ γε “Γπποκράτης ἐξαίρει τοῦ παρόντος λόγου 

κἀκεῖνα,. µύνοις τοῖς ἁπλῶς ὀξέσιν, ὅσα σὺν πυρετῷ γίνε- 
ται καὶ τοῖς ἐκ μεταπιώσεως αὐτῶν εἰς τἐσσαρακοστὴν ἡμέ- 
ϱαν ἀφικνουμένοις ἄριστον εἴναυ σημεῖον ἀποφηνάμενος τὴν 

πἴγαιᾳάς 1ρ[ο οοπιρ]εχας ε[, [ορεπθ απἷθας οοπ]αποία 

Γερτῖς ε[, αὐῇσαε ἀῑεῦας οπαάναριπία Ἰαά]οππίαν,  Ὀρί 

οοπ/πποίαπι φαἶάεπα Γεβγεπα ε{ζε αἀάϊά1, 4πο «ος [δραγαγεῖ 

ι εοηναἰήοπε, ἀἰΠεπίίοπε, ομοῖετα, αἴᾳπε αν ασπ!1β 

πιογρῖς οωῖ Γουτίς εχρετίες [απΐξ,  ΑάάΙάϊξ νετο εἰ ἀῑεθιις 

απαἀγασίηία ἠπδ]σανϊ, πἱ ἀειίος ΠΠΟΥΡΟ5 οκ ας ἀεοίάπος, 

ἅπα ουσια Ἠ απ Ππιρ]οῖίες εἴ Ῥτορτίο αουπά ἀἰεαπίητ, 

αππαπισγβγεῖ, Φαπῖ απίεπι 111 11ο φαϊάεπα οι, ροβεα 

γεγο ἀεοίπιο εἴ αωατίο ἆἱε γε] εἴῖαπι πιαἰατίας οτί ἵπι- 

Ρετ/[εοίοπι εκρετιαπίυτ, αἴφαπε εκ εα τε]αμῖαε αιαεᾶαπι 

ΥΠΟΣΡΙ αἆ ἀῑεπι ᾳπαἀταβεβππιιπα [αρεγίαΠί, ΜοτΏΙ παπιαθ 
ασαἰΙ ααῖ Ἱπιρετ[εοῖε ]αάϊσαιϊ {πετθ;, ΠΟΠ 1π 605 πιοάο, [εἆ 

εἴῖαπι ἵπ ἀἰπίπχπος αἱ πιαχίππο 1π πιατα[πιαπα, απατίαπαπι, 

Γαρρυτα[ίοπειη, ΡρλϊΠοξια, αἴᾳπο Ἠγάτορας ἀερεπεταπί, Φο6ἆ 

Ἠος {απιεη Ἱπιργαε[εηίίαγαπα ΗἩιρρουχαίες εχο]ιά1ί, α[ἴεγοπς 

[οἱ] Ππιρ]οῖίεν αοπ[ῖς απ]ρας οοπ]αποία {ερτῖς ε[ι, αἴᾳαθ 

απ Ρρατίίες ἀεοϊάαῖ αμ αἆ απαἀτασεβπιαπα ἀῑεπι ρεγνε- 

πΙπηῖ, Αρασπα ορῖππαπι ε[Πε Γριταπᾶι [αοι[ίαίεπι ποπ ατι- 
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εὔπνοιαν, οὔτὲ δὲ τοῖς ἄνευ πυρειῶν ὀδέσιν ἅπασιν οὗτὲ 
τοῖς χρονίοις, ὧστ εἶναι τὰ πάντα τρία γένη τῶν νοσηµά- 

των ἐν τῇ κπατὼ χρόνον διαφορᾷ, ἓν μὲν τῶν ὀξέων τεσ-- 

σαρεσκαέδεκα κρινόµενον ἡμέραις, [609] ἀντικειμένων αὐ- 
τῷ τῶν. χρονίων, ἐπαμφοτερίζον δὲ καὶ οἷον ἐν μεθορίῳ 
τεταγμένον ἀμφοῖν ἄλλο τρίτον, οὗ πέρας ἐστὶ τῶν κρισίµων 
ἡμερῶν ἡ τεσσαρακοστή, ταῦτα μὲν οὖν ἐγὼ λέγω τοῖς 
ἐναργῶς φαινομένοις ἐπὶ τῶν νοσούντων ὁμολογοῦντα, καὶ 

ὕστις αὐτὼ ἐπ᾽ ἐκείνων βασανίσει γνώσεταυ τὴν τῶν πρα- 

γμάτων φύσιν οὕτως ἔχουσαν. ὕσου δὲ καὶ τὸ ἐν τὲσσαρεσ- 
καίδεκα ἡμέρησι κρίνεσθαι τὼ ὀξέα νοσήματα λέγουσιν 

εἰρῆσθαι τὸν ἀριθμὸν τῶν κρισίµων ἡμερῶν διδώσκοντος 
ἡμᾶς τοῦ παλαιοῦ, πρὸς τῷ μὲ γινώσκειν ἃ μάλιστα ἐγρῆν 
αὐτοὺς ἐπίστασθαι καὶ τῶν λέξεων οὐκ ἀκούουσιν. εὲ γὰρ 

καὶ τὸ τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέραις κρἰνεσθαι τὰ ὀξέα νοσή-- 
µατα δηλωτικόν ἐστι τοῦ πλήθους τῶν αρισίµων ἡμερῶν 

ὁπόσον ἐστὶ καὶ τὸ ἐν τεσσαράκοντα ἡμέραις κρίνεσθαι τὸν 
ἀριθμὸν δηλώσει τῶν κρισίµων. ἡμερῶν. ῥητησάτωσαν οὖν, 

οσα αοπ{ῖς οπιπίρας απὶ {εργο οατεπὲ πεο επι ]οηρίε, Πα- 

ᾳπα ἱτία [απῖ οιηπ]ᾶ ΠΙΟΓΡΟΓΗΠΙ Ρεπετα {ΕΠΙροταπι Γρα(τῖθ 

ἀἰ[οτοπίία: αοπίαπι απἰάεπι παπι ααοᾷ ἀῑεραθ απαίπος- 

ἀεοίπα Ἰαάϊσαίας, οἱ εκ αἀνοτ[ίο ορροβ(ῖ [απ ἀἰπίαναϊ 

{ετίῖαπι νετο απιρίσαππι εἰ νε]α ἵω αἰγίπεαιο οοπΠΠΙο 

Ροβίαπι, οσ]αφ οχίγεπ]ης 1ΠίεΓ εοθ ααϊ πάισαπαϊ γνἱ Ρο]- 

]επί απαάτασείιππιθ ἀῑες ο{. Ἠαεο απίάεπι {π αερτῖθ {αι 

πηαη]{ε[ία Γαπῖ αἱ πεΠπιο ἀῑΙα ποη {αεαίασ: -παο Π ααθ 

ἀϊΠρεπίήας ἵπ 1] οκρεπἀενῖέ, ΠΠίε]ροί ρίαπε τει {6 1ο 

Ίαβετεα πιοᾶο, Οποΐεταπι αμ ἀῑουπέ απίηασαι {απ νἰ- 

Ἴπαπ, απαπι [οπρῖε αοπίος ΠΙΟΥΡΟΘ ἆῑερῃς απαἰαοτᾷεοίπα 

αάϊσατϊ, ἄοοοτο πο ἄῑεταπι ]πάϊοαπίαπα ΠΚΠΙεΤΙΠΗ, ΠΟΠ 

πΙοάο Ποπ πογετπηῖ ἆπδο ΠπάᾶχΙπιο ϱο8 [οινα οροσίηῖί, 

Γεά πο ἀῑοοπες απϊάεπι 1ρ[αφ ΠπίεΙΙσαμ{, 9ἱ παπι(απθ Ίος 

Ἱρίαπι ἀἴερας απαἰαογάεσίπι ἀοιίος ΠΙοΥΡος Ἰπάϊσατί ἆθ- 

Πσπαί ἀῑεταπα ]αάιοαπίίαπι πππ]Παάϊπεαι, οθετίε εί αιιοᾷ 

Ώαπο αἲῖ 1πίτα ἄῑε αιαάτασιπία Ἰαάϊοατϊι, ἀῑεταπα ]αάϊσαπι- 

ὕνπα παπιογαπι ΠβαλΠοαΡΙί,  Οπασχααί Ιδίς απ΄ αποά 1μ 
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ὥσπερ ἐν ταῖς εἀασα (αμα οέδεκα ποιοῖσε, τς ἕως της τες- 

σαρακοστῆς, οὕτω καὶ τὼς νῦν εὐρημιένας τεσσαράκοντα 

ποιῆῇσαι.. 

κστ. 
Πδ 6 ” . ι 3 9 “ . 3 ’ 

(450) Οἱ Ἱδρῶτες ἄριστοι μέν εἶσιν ἐν πᾶῶσι τοῖσιν ὀξέσι 
"φουσήµασιν, ὁκόσοι ἂν ἐν ἡμέρησί τὲ Αρισίµοισυ γίνωνται 

Ἆ , Ἶ Δ 3 / 2 ας} φ σέ μαὶ τελείως τὸν πυρετὸν απαλλαξωσιν. ἆγαθοὶ δὲ καὶ ὁκὸ- 

σοι διὼ παντὸς τοῦ σώματος γινόμενοι ἀπέδειξαν τὸν ἄν- 
5 3 

Ώρωπον εὐπετέστερον φέροντα τὸ νούσημα. οἳ ὃ᾽ ἂν μὴ 

τουτέων τι ἐξεργάσονται οὐ λυσιτελέε. κάκιστου δὲ οἱ 

ψυχροὲ τὲ καὶ μοῦνον περὶ τὴν κεφαλὴν γινόμενου καὶ 

τὸ πρόσωπον καὶ τὸν αὐχένα. οὗτοι γὰρ ξὺν μὲν ὀξεῖ 
πυρετῷ θάνατον προσήµαίνουσι, ξὺν δὲ πρηυτέρῳ μῆκος 

” - , ; 
νόσου. καὶ οἳ κατὼ πᾶν τὸ σώμα ὠσαύτως γινόμενου 
τοῖσυ περὶ τὴν πεφαλήν. οἱ δὲ κεγχροειδέες καὶ μοῦνον 

4 

περὶ τὸν τράχηλον γινόμενου πονηροί. οἳ δὲ µεια στα- 
-” - { .) 

λαγμῶν καὶ ἀτμίζοντες Ογαθοί. , πατανοεν δὲ χρὴ τὸ 

απαίμογᾶεοῖπι ἀῑερας ᾖ{αοϊιπί πα αἆ απαἀτασείιπααπι, 

Ἰάσπι 1π ἀῑοίιῖ αιιαἀτασίηία ἀῑερις ε[ῖοετε Ρο[μπί, 

ΧΧΥΙ. 

ὅμάοτες ἵπ οπηπίδις αομῖς πιογδὶς ορεπιί [ιπέ, Φ µη εἲ 

ἀἰεδις οπἰεεῖς ργονεπίωπε εἰ [εῦγεπι ργού[ως αιμΓεγιω. 
Ῥοπί φιµοφιε ομὶ ἐοίο «οΥροτε ππαπαπὲ ᾖ[αοιιίφμε μὲ 

Άοπιο [αοἰίως [εγαῖ ππογύῦµππ, «Ομὶ νεγο πι εογµτι 

ε[Γεοεγίπε, Παμᾶ φµαφµαπι εοππιποᾶὶ νυἰάεπίμτ. {ε[[ιπὶ 

αμίεπι [μπε [τρία ει ομί οἶγομ οαμιμῖ ἑαπέμπα ει [αοίεπα 

εἰ οετυΐίσεπι ογἰωπέμτ. ί επῖπι οµτπ [εὖγε ομίάεπι αοµία 
πιογίεπα, οµπι ππ]εοτὶ υεγο πιογδὶ ἰοπβίειάίπεπι ἀεπιωι- 

οἶαπι. δἰπαλτεγ εἰ φμὶ ἰπ ἴοιο «ΟΥΡΟΤΕ εοᾶεπα, 9ἱο εἲ 

ἴπ οαμἰίε πιοᾶᾷο ῥγονεπίωπὲ, -ά4ὲ ομὶ παλι ἴπα ργο- 

ἄεωπε φιῖφιμε [οἱο ἵπ οοἰίο επιεγριπὲ ππαἰί [ωμ, ΕΒοπὶ 

νετο ομῖ βιιέαιίπι [ίαπε εἰ ναρογεταῃ {(οἶ[μπίο Όειε- 

τµπα μπῖνεγ[αἰεπα [ιιάσγιµτα γαίίοπεπι πουϊ[]ε ορογίεῖ. -«άί 

6ΛΙΕΝΌ8Θ ΤΟΛΙ, ΧΥΙΙΙ. ΤΡΑΗ5 ΙΙ, ιἢ 
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σύνολον τών ἱδρώτων. («γίνονται γὰρ οἳ μὲν ὃν ἔκλυσιν' 
σωμάτων, οἳ δὲ διὼ συντονίην φλεγμονῆς. 

᾿Ἠπὶ μὲν τῶν ἀρίστων ἱδρώτων δύο γράψας γνωρίσματα 
τὸ τρίτον παρέλιπεν, ὡς ἐξ ἀνάγκης ἑπόμενον οἷς εἴπενι 
ὕσοει- γὰρ ἐν ἡμέραις τὲ κρισίµοις γένωνται καὶ τελείως τῶν 

πυρετῶν ἁπαλλάξωσι τὸν κάµγοντα, οὗτοι καὶ δι ὅλου τοῦ 

σώματύᾳ εἰσιν, ἐν δὲ τοῖς ἀγαθοῖς μὲν, οὐ μὴν ἀρίστοις 
γε τὸ ὃν ὕλου τοῦ σώματος γενέσθαι καὶ τὸ καθελεῖν τι 

τῆς νόσου γράψας οὐδὲν ἔτι προσέθηκε περὶ τῶν κρισίµων 
ἡμερῶν, ὡς ἐξ ανάγκης αὖ πάλιν καὶ τούτου συνεποµένου 
τοῖς ἀγαθοῖς ἱδρῶσι. τρίτη ὃ᾽ ἄλλη τάξις ἱδρώτων ἐστὲ 

μετρίως κακών, ὑπὲρ ὧν εἶπεν. οἳ ὃ᾽ ἂν μηδὲν τουτέων 

ἐργάσωνται οὐ λυσιτελέες, τουεέστι τὸ τὲ ὃν ὅὕλου τοῦ σώ- 

µατος Ἰίνεσθαι μαὶ τὸ μὴ τὸν κάμνοντα ποιεῖν εὐπετέστε- 

ῥρον φέρειν τὴν φνόσον. αὐτῶν δὲ τούτων εὔδηλον ὅτε χεί- 

ρους μὲν εἰσιν οἱ μηδέτερον τούιων ἐργασάμενοι, μετριώ- 

τερου δὲ οἱ τὸ ἕτερον. αὖδις δὲ παλιν αὐτῶν τούτων οἱ 

πατηφµε επ/οἰμεῖς εογροτίδις, αἰξ νεγο ρτοριεγ γ]ζεβηπο-- 

πες φεμεππεπείαπα [οἰεπε επεϊιατὶ. 

Ὡπάοτίς ορ[ϊπι ἆπας ποῖας [οΠΡΠΕ, Τετίῖαπι ΎεΤο Ργας- 

(οπή {Ε, απιβΠ πεοε[Ιαγίο Ργίογες οοπ[ερμαίατ, ΟΙ επῖπι 

τυπι οποί ἀῑερις Πωηπί ἴαπι 4ερτο Γεῦγοπι ῥΡγογ[ας α- 

πηπηῖ, ἴοίο Ῥτο[εοίο ΟΟΥΡΟΙΟ πιαπαπ!, Ύεγαπι ΙΠπίευ ποίαφ 

Ῥοπϊ ἀαϊάεπι, ποΏ ἵαπιεη ορϊπαϊ Γαάοσῖς Γογἱροης 6ΙΙΠΙ Ιοῖο 

ΕΟΙΡΟΤΘ Ρτοάίτε εἰ ρατίενι αλᾳπαπα πιοχρῖ αὀϊππετα, πμ] 

Ρταείεγεα ἆε ἀῑεδιι ομ]ε1οῖα αἀ]εοῖῖ, αιια[ϊ τὰ εἴῖαπα πεοε[- 

[αγίο [αάογες Ῥοπος οοποοπηἰαγείαγ. ἩΒΟΣΓΟ αἰῖας οτνἆο 

ἱεγίῖας ο[ι Γαάογαπα απῖ πιοᾶῖσο πια [απῖ, 4ε απ ῖρας ἆᾱἷ- 

χ]ί, απ νεγο ΠΠ] εοτπι εἰεσετίπί, Παπά ᾳααηαπα «οπι-- 

πιοςί νἀεπίατ, Ίσο ει ΠΠ Τοῖο σοτροτε ργοβικεν]ηϊ εἰ 

αερετ Ροΐῖεα πποχβηπι Γαοϊας {εταί, Ῥετ[ρίομπ ααίεπα οῇ 

{αἆοτες 11ο ααἴρας πμ] ἰα]α αοοϊἀενῖί ἀείετίογος ε{[ε, 

απάραςθ νεγο αἰίεταπι ἰἑαπίασπν ΠΙε]ΙΟΓ65. Ἐκ Ιῖς τητ[απι 
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μὲν εὐπετέστερον φέρειν τὴν νὐσον ἐργασάμενοι μεερεώτεροθ 
κάν μὴ δι ὅλου τοῦ σώματος γένωνται. χείρους ὃ) οἳ βαρύ- 
τερον ἀποδείξαντες τὸ νόσηµα κἂν εἰς ὅλον ἐκταθῶσι τὸ 

σώμα τούτοις μὲν οὖν ἅπασιν ὑπάρχει τοῖς ἑδρῶσυ 8ερ- 
μοῖς εἶναι καὶ διὰ τοῦτ οὐδὲ κατὰ μίαν τῶν τριών τάξέων 
ἐδήλωσεν αὐτὸ, παραλείπειν εἰθίσμενος [ 610] ὅσα τε ἐξ 

ἀνάγκης ἔπεταί τισι καὶ ὕσα διὰ τῆς τών ἐφεξῆς λεγομένων 

ἀντιθέσεως δηλοῦται. πᾶσο δὲ τοῖς προειρηµένοι; κατὰ 

τοῦτον τὸν λόγον ἱδρῶσιν αντιτίθησι τοὺς ψιυχροὺς εἰπωὼν 
ᾧδε" κάκιστοι δὲ καὶ οἱ ψυχροὶ καὶ σιν αὐτοῖὸ κακοὺς εἴ- 

ναί φησιν ὅσου περὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τὸν αὐχένα γίνονταὺ 

κἂν μὴ ψυχροὶ τυγχάνωσιν ὄντες, απειλοῦσι γὰρ οὗτοι συγ- 
κοπήν. εἰ ὃ᾽ ἅμα τε περὶ ταῦτα γένωνται τὰ µέρη καὶ 
ψυχροὶ φαίνωνται, γείριστοι πάντων εἰσίν. οὐ γὰρ ἔτι μέλ- 
λειν, ἀλλ ἄρχεσθαι δηλοῦσιν δη τὴν συγκοπήν. ἐπιδιορί- 

ἔονται δὲ τῇ σφοδρὀιητε τοῦ πυρετοῦ. εἰ μὲν γὰρ οξεῖς 

ὑπάρχουσε, θάνατον οἴσουσι πάντως οἵ τε ψυχροὶ, κἂν δὲ 

πιε]ῖογος ]]ος ε[ἴε, ααϊ πποτραπι γεάἆαπί {ο]εταῦί]ίογεπι, 
απαπιν]5 ἴοιο ΟΟΥΡΟΥΕ ποπ ἀἁΠῆααηί, ἀείεσίοτε Υειο α απῖ- 

Ῥας Ιπρτανε[οϊί πιοσῦας εἰ ἰοίο οογροτα [αάείατ. Λο οπι- 

πες οπἰάεπι 1 Γαάογες οα)ϊάϊ [απε,. 6αππηπθ οὗ σα[απι 

ἆωπι ἴχεν ε08 ογάϊπες [αίπετεε, 1ά ἀρίαπι που αχργείτ, 

απἲρρο ααὶ θα ϱ«παθ ποσε[Ἰαγίο αἰίηπα οοπ{εηπιπίαν φπαθ- 

ᾳπε {αοἳ]ε εχ εοτάπ] αιἶαε [μρ]οιαπίαν ορροβΗοπα ΙΠίε[-- 

Ἡρί ρο[αης, Ῥταεεγπ{ίίεγο οοπ{αενεν. ΑΙ Πιάστίριν 
οπιπΊρας ἆθ αιἴρας Ῥυίπηππι Ἠοο Ἱπ οσο ἀῑκιι {Ππρίιάοφ 

ορροπ{{ ἔογῖρεπς αἆ Ἠπαπο πιοάαπι, ρε(ιπιῖ ααίεπα [απι {πῖ- 

δἱά1: αίηαε Απιπ] οἶἶπι 15 ππα]οθ ε[[ο οοπιπιεπιογαῖ αἱ 
οἴτοεαπι σαραῖ ἰαπίαπι οἱ {[αοῖεπι εἰ οευνῖοεπα οτἴαπίπτ, 

εἰῖαπι {1 Γ]δΙάϊΙ ποια πε ἨΠΙ πσπααπο απ] ἀε]ἰααἷαπι 

πηϊιπίαπίατ, Οτί [απο Ῥαγάρας οίἶαπι 1, { ΕσίάΙ νἰ- 

ἀεαπίαν, οπιπῖαπη Ῥρε[ιπι {αμ Ἀεφαα απῖπα απιρ]ίας Πι- 

{αταπα [Ύποορεα,, Γεὰ Ίαπι Πποιρ]επίεπι οβεπάπητ, Οαπεῖε- 

ταπι εκ Τερτῖς νεμεπιοπίῖα ἀῑβησαυπίατ, ΟὉιίρρο Π Γεῦγις 

αοπῖα εἴἰ, ίαπι {Πὶσιάϊ 1Η ΓαἀάονεΒ, εἰἶαπῃ { 1οίο ε 6ΟΥΡΟΤΕ 

ο αν 



/ 
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Γά. Οµατι. ΥΠ. Γ610.] Γά. Βα[. Ῥ. (420.) 
ὅλου γίνωνται τοῦ σώματος, οἳ τὰ περὶ τὸν τράχηλον καὶ 
κεφαλὴν, εἰ καὶ Φερμοὶ τύχοιεν ὄντες. εἰ δὲ καὶ πρᾶος ὃ 
πυρετὸς εἴη, δυνήσεταί ποτε πέψαι τοὺς μοχθηροὺς χυμοὺό 

οὗ δύναμις ἐν τῷ χρόνῳ μὴ φθάσασα προαναλωθῆναι τῇ 
εῶν πυρετῶν ὀξύτητι, περὶ μέντοι τῶν κρισίµων ἡμερῶν 
οὐκέει οὐδὲν εἶπεν ἐπὶ τῶν ἄλλων ἱδρώτων, καΐτοι γε ἐν τοῖς 

περὶ τῶν ἀρίστων εἶπεν ἐν ἀρχῇ» διώτι τὲ μέλλει δύναμίν 
τινα τῶν κρισίµων ἐν τῷ περὶ αὐτῶν λόγῳ διδάσκειν, ἐν 

αὐτῇ τὲ τῇ ῥήσει συνενεδείξατο. µία γὰρ αὐτῶν ἐστιν ἡᾗ 
δύνομις πιστὴν ἐργάσασθαι τὴν κρίσιν ἄν τε εἰς ἀγαθὸν 
ἐάν τε εἰς κακὸν τελευτήση. γινώσκειν δὲ χρὴ τὴν τελευ- 
τὴν τῆς προκειμένης ῥήσεως ὑπὸ τῶν περὶ τὸν «ιοσκουρί- 
δην γεγραμµένην κατὼ τήνδε τὴν λέξιν" κάκιστοι ἰὸ᾽ οἱ 
φυχροὶ καὶ µόνον περὶ τὴν κεφαλἠν γινόμενοι καὶ τὸν ατχέ- 

να, οὗτοι γὰρ θάνατον σηµαίνουσιν ἢ μῆκος νύσου. δῆλον 
δ᾽ ὅτι καὶ ἡ τοιαύτη 7ραφὴ συντομωτέρα μέν ἐστι τῆς 

πτοτέρας, δύναμιν δὲ τὴν αὐτὴν ἔχευ καὶ δεήσει προσδεῖ- 

ῥτοάεαπἒ, ο ἵαπι αἰῑ ααἲ οετνῖοεπι Ἰαπίππι αἴααε οπριί 

ηπαπινί {οί σα]]ά] οοσαραηΕ, οσγίαπα ρεγη]οῖθαι α[[οταπ!, 

ΦΙΠ απίεπι π]{1 εβ Ροίεταπῖ {απάειη νῖτος νΠΤο[ος Ἠ1ηλο-- 

γε Γρα[]ο «ΟΠΠΕΓΕ, πιοᾶο πε Ργίας Γευχῖ νελεπιεπίῖα ρε[- 

Γαπιάεπίατ, ἸἈπ]]απι νετο ΗΙρροογαίῖες, (πππῃ ἆᾳ αἰῑῖ5 Γιάο- 

τ1ριβ ἀἰσεταῖ, ππεπίίοπεπι ἀῑεγαπα οπΙΙοογΙΠΙ {εοῖί, ἆε αΩῖ-- 

Ῥα9 ἵαπιεη 1Π1ῖο Ἰοᾳμπίαθ εγαῖ, οι ορ[ῖπιου ἀε[ογιρετε, 

Ἰωπα αιοᾶ ἀῑεγαπα Ππάίσαη μπα Υἷπι ΡΥορτίο Πρτο εχρ]ῖσα- 

{πτας ε[εῖ, ἰμπι αιιοά 1π Ἰαο 1ρία απαπ Ιπεγρτείαπιας 

Γεπίεπ!ί]α εοδ ποπ οὐίοιτε Γαβιπάϊσοατ!, ΕΠ επῖπι εοταπΙ 

νἰτίας ππα οτΙ[Ππ Βάαπι Ρτοίεττε, [νε Ῥοπας [νε πια]αβ 

εχῖ(μς 1]]απι «οπ/[εηααίατ. Ῥοϊεπάππι απίειι ε[ Ῥγοροβίαε 

ποὺῖς {εηίεπίϊαε οχίγεπιηπι α Ὠ]ιο[οογ]άε Γ[οερί Ἠππο 1Π 

ππούππα ρε[ωπῖ αμίεπα [ωπὲ [τρίαι εἰ φμί εἴγομπα εαριμε 

(απέμπι οεγυϊζέτηφµε ΟΓΙΜΜΙΗΥ, «Π]οτέεπι επῖπι αμὲ ἰομβτει- 

ἀἶπενα πποτδί [1 ηἱοαε, Ώπο φιϊάεπι πποάο ρεν[ρΙοαιπι 

ο{ι οπιπία ἀῑοῖ οοπιρεπάἰο[αβ αιιαπι αἰοφαϊ Γαρτα [οκ- 

Ρίτσι ο[ί, νΙπ αμίειη πἰτίπαα εαπάεπι ε[ἴο οἳ ΙΠίεΓρΓΕΙΙ 
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Εά. ΟΊαν, ΥΠΙ. [610,1 Εά. Βαΐ, Υ. (130.) 
ναι τὸν ἐξηγητὴν, ὕπερ ἐπὶ τῆς προτέρας ἤδη γέγραπτα, 

σὺν μὲν ὀξεῖ πυρετῷ θάνατον, σὺν δὲ πρηύιέρῳ μῆκος γύ- 
σου. ἐφεξῆς δὲ τούτων γέγραπταί τινα περὶ ἑδρώτων, ἅ 
οὐκ εἰσὶν ἐν ἅπασε τοῖς ἀντιγράφοις, ἃ καλώς ἄλλοι τέ τι- 

νες ἐξεῖλον ὡς οὐχ “Ιπποκράτους καὶ οἱ πὲρὶ τὸν ᾿4ρτεμί- 
ὁωρόν τὰ καὶ «ιοσκουρίδην. 

1ζ’. 
« ῃ . » , η ο κας, ’ Φλ Ν Υποχόνδριον δὲ ἄριστον μὲν ἐστιν εἰ ἀγωδυνόν 18 ἐὺν καὶ 

μαλθακὸν καὶ ὁμαλὸν καὶ ἐπὶ δεξιὼ καὶ ἐπ ἀριστερά. 
- Ἂ ιά ΄ ’ ” 3 , Ἀ . 

φλεγμαῖνον δὲ 13 ὀδυνην παρέχον 3 ἐντεταμένον 1) ανω- 

µάλως διακείµενον τὰ δεξιὰ πρὸς τὰ αριστερὸ ἢ ἀριστὲ- 

ϱῷ πάλιν πρὸς τὼ δεξιὰ, ταῦτα πάντα φυλάσσεσθαι χρή. 

“Ενὶ μὲν λόγῳ βραχυτάτῳ περιλαβων ἄν τις εἴπου τὸ 
- « ς η 3) αγ ) 

τῷ κατὰ φύσιν ὁμοιότατον ὑποχόνδριον ἄριστον εἶναι. κατὰ 
᾿μέρος δὲ αὐτοῦ διδάσκων ὁ “Ιπποκράτης τὰ γνωρίσματα τὸ 

- 3 -” -” 3 ” Ἅ. - . 

μὲν πρὠτον αὐτῶν ἐκ τῶν οὐχ ὑπαρχόντων εἴπεν, ἆ δή κα- 

πάάεπάιπι 1, ααοᾷ Ρτίοτε πιοᾷο Ίαπι εχρτεί[ίαπι οῇ, Γοἰ]]-- 
οεί ουπα {ερτε αυϊάεπι αοπία πΠοτίεπα, οτι ΠΠΠΙοΓΙ Υετο 

ΙΠΟΤΡΙ Ἰοηπρβιμάϊπεπι. Ααά[οτιραπίμτ ῥροίεα ποπι]]α ἆξ 

Γαάστίβας ᾳπαο ἵπ οπιηῖριθ οοΙοίβιθ ηΟΠ τερετίαδ εί φιιας 

χεοίε ουπι αΠΙ ἴππι Ὑετο Ατίιεπιάογιθ εἳ Βἱο[οοτίάεθ 

{απαααπα ηοί]α εχεπιετο. 

ΧΧΥΠ. 

Ορείπιπῃ νετο ε[ῖ [ Πγροελοπάγία [πα μ]]ο [επ[ω ἀοίοτίς 
αεφµαἰίτεγ πποἰίία ἰπ µίχαφµε ρατίιε [π. οἱ αμέεπι 

Ρλἰερπιοπε ἰαδοτεπὲ αμε ἀοίογεπι α[]εταπε αμῖ ἵεπ[α [τι 

αμε ἀεπιγμπι α [πίίγο να μπα αμε [υεῖ[έγωπα α ἄεπίιτο εἰ 

παεφμαία Ίαεο οπιπία υεγετὶ οοπϱεηῖεξ, 

Ῥεχρτενι αιϊάεπι ΟΥ8ΙΙΟΠεΕ τεπι [οίᾶαπι οοιηρ]εοιεπάο 

ἀλοῖ Ρροἱε[ι ορίίπιε ριθαεοογάία [ο Ἰαμοτε, 4 μας παίαγαριφ 

αυ. Πα ]]πα [ααΐ, Ύεγαπα Ηἱρροσχαίε Πρι] πι ποίης 

ΟΠΛΠΕΦ Ρετ[οφυλίαχ., αγά ῥτίπιαη εκ 19 θε[αμῖς, 4π8ε 
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Εά. Ὅμαγε, ΠΠ. Γ610, 6441 Ἐά. Βα[. . (490.) 
λὲιν εθος ἐστὶ τοῖς γἑωτέροις ἀποσυμβεβηκότα, τὰ δὲ ἐφὲ- 
ξης δύο γνωρίσματα τῶν συμβεβηκότων ἐστὶ τοῖς ὕποχον- 
ὁρίοιο. ἀνώδυνον μὲν οὖν ὑποχόνδριον ἐκ τοῦ μὴ συµβε- 
βηκότος αὐτῷ λέλεκται, μαλθακὸν δὲ καὶ ὁμαλὸν ἐξ ὕπαρ- 

χόντων τινῶν. ἀλλὰ τὸ μὲν μαλθακὺν ἐκ τοῦ συμμέτρου 
τῆς ἀντιῤάσέως γναρίξεται" τὸ γὼρ ἀντικείμενον αὐτῷ τὸ 
σφοδρώς ἀντιβαῖνον σκληρόν ἐστι τὸ ὃ᾽ ὁμαλὸν οὐ κατὰ 
µίαν μόνην τήνδε νοεῖται τὴν ποιότητα, [611] δύναται 

γὰρ ὁμοίως μὲν εἶναι μαλθακὸν ἅπαν, ἤτοι δὲ κατὼ τὶ 
« μὲν ἀνώδυνον ἐπάρχειν, κατὰ τὶ δὲ ὀδυνώμενον, 3) τὸ μὲν 

ἑαυτοῦ Θερμόιερον εἶναι, τὸ δὲ φψυχρότερον, ἢ τὸ μὲν ὑψη- 
λότερον, τὸ δὲ ταπεινότερον. ὅθεν ἀνειτιθεὶς τῷ ἀρίσιῳ 
καὶ ὁμαλῷ τὰ τοῦ χειρίστου καὶ ἄνωμάλου γνωρίσματά φησι, 
φλεγµαϊῖνον δὲ τ ὀδύνην παρέχον ἢἢ ἐντἐταμένον ἢ ἄνωμά- 

λως διακείµενον τὰ δεξι πρὸς τὰ ἀριστερὰ 1 ἀριστερὰ 
πρὸς τὰ δεξιά, τὸ μὲν φλεγμαῖνον εἶπε καθ᾽ ὕλου τοῦ 
ὑποχονδρίου. σηµαίνευ δὲ δηλονότυ τοῖτο τὸ ῥῆμα τὸ 
σλεγμαίνειν, ὡς εἰ καὶ διακαίεσθαι καὶ φλέγεσθαι καὶ πυ- 

ποἩὮ Ἰπ[απὲ ᾳπαε τερεπ!ῖογες πιεᾷ]εί ἀποσυμβεβηκότα [οἶεπέ 

βρρε]]ατε. Ἠε]ίαπας ααἴεπι ἆμαδ αἨ Ἠῖδ αααε ρταεσοογ(1]φ 

βεο]άμηῖ, ῬΏο]οτῖς πβπιᾳαο εχρετς ε[ε Γαπιρίαπι αΏ εο ε[ε 

ᾳποά πΠοη αοοῖζ1ξ, ππο]]θ Υεγο εἰ αεφιιαβῖ]ε αἩ 115 ᾳπαθ 

Ἰη[απίς {[εά πιο]ο ᾳπἶάεπι εκ πιοεταίο τεπίχα οοσπο[εῖ- 

ἴαχ, Ἠπιο επῖπι οοπίγατίαπα αποά [ο]]οεῖ νεµεπιεπίεσ τε- 

πιΠίατ ἆωταπι ε, Αεπα]ε Υετο ποπ ἸἨαο πιοάο ποῖα 

ἀερτεμεπάϊίατς, ἵΝαπι Ρο[απί φπἶάεπι οπιπῖα 8εααθ πιο]]]α 

ε[[α, Ύααε ἴαππεπ γε] αἰίᾳπα ρατίε ἀο]οτῖς εταη! εκρετίῖα, 

αἰία νετο ἆο]οτε α[Ποϊεπίαχ νε] αἰῖο Ίοσο οα]ϊάίοτα, αἰία 

{ΓΙσιάῖοτα παπι ἀερεαπέ απί ΓαβΗπηῖογα ΠΟ εἴ αίετο Π)ᾶ-- 

Εὶ5 ἀερτε[α [απῖ. Όπαατε ορίΊπιο εἴ αεφια]ῖ ΟΡΡΟΠΕΠΦ πο-- 

ἴας ρε[Ππιϊ αἴφπε Ἱπαεηια]]ς: [νι ΡΠΙεβπποπε, ἀπαπ]ῖ, ἶαδο- 

επῖ αμ ἀοΐοτεπι α[[εγαπε αμ ἵεπ[α [πι αι ἀετίχγμπη α 

Γω[ίτο αμ [ιπὶ[ἔγμπι α ἀετίγο υαγίμπι εἰ ἱπαεφμαίε. ἵὉΡὶ 

ααοά ἀῑχκιί Ῥ]μ]εραιοπε Ίαβοτατε 4ε Ἠγροεβοπάσίο Ιπἱε]]16ὶ-- 

ίατ. ΕΠ ααἴεπι Ῥμ[εσαιοπε Ίαβοτατε Ίάεπι αποά αχ, 1π- 
Παπιπιατὶ εἴ Πιουεπά]. ΆΑεααε γετο εἰ ἀοϊοτεπι αἴειτο ἆε 
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Εξ, ματι, ΥΠ. [614. 1 Εάν Βαΐ, γ. (450. 481.) 
ροῦσθαι λέγοιτο. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τὸ τὴν ὀδι- ᾿ 
νην παρέχον ἑφ ὕλου λέγεται τοῦ ὑποχονδρίου, καθάπερ γὲ 

καὶ τὺ τἐταμένον, ἐφ ὅλου γὰρ εἴρηται καὶ τοῦτο. τὸ ἄνω- 
µάλως διακείµενον, ὅταν μὴ πᾶν ἔχη τὸ ὑποχόνδριον τὴν 

αὐτὴν διάθεσιν 2 κατὼ θΘερμασίαν ἡἢ κατὰ ψύξιν ἢ κατ 

υὀδύνην τε παὶ ἀνωδυνίαν ἢ κατ ἰσχιότητα καὶ χαλαρότητα 

φαὶ τάσιν. γίνεται γάρ ποτε τάσις ὑποχονδρίου χωρὶς (491) 
τῆς ἐἰδίως ὀνομαζομένης φλεγμονῆς «του διὼ ξηρότητά τινα 

σφοδρὰν οὐ μόνον τῶν κατ αὐεὸ μορίων, ἀλλὰ καὶ τῶν 

καιὰ τὸν ὑπεζωκύτα τὰς πλευρὼς ὑμένα καὶ τὼς φρένας, ἢ 

διὼ τὰς µετ ὄγκου φλεγμονᾶς αὐτῶν τῶν κατὼ τὸ ὑποχόν- 
ὅριον μυών, ἔξζω τῆς ἐδίως ὀνομαξομένης φλεγμονῆς καθὲ- 

σιώσης, ἥτις ἐστὶν ὄγκος ὀδυνηρός. 

.1. 

"Ην δὲ καὶ σφυγμὸς ἐνείῃ ἐν τῷ ὑποχονδρίῳ, θόρυβον ση- 
-.µαίνευ ἢ παραφροσύνην, ἀλλωὼ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπικατιδεῖν 

{οἱο ἁῑοῖίαν Ἡγροςμοπάτίο, αππεπιαἁπιοᾶμτη οἱ Τεπ[απι, αποά 

4ο 1ρ[ο εἰἴῖαπι Ιοίο ἀῑείμπι ει, ΠΕ]Ιοῖίαχ νεγο παεφαα]έες 

αΠεοίαπι είζε, αμοίῖε ἰοίαπι Ἠγροε]ιοπάγίαπα θαπάθΠι 1Ο 

Ἰαῦεῖ νε] οα]οχ]6 νε] Γγιροτῖθ νε] ἀο]ογῖς νεἰ Ιπάο]επ[ῖαθ 

νε ργαο[α[ῖ5 νε] Ιακιίαίῖς νε] Γεη[βοπῖς αΠεοίίοπειι, Τεή- 

ἁῑίαχ επῖπι Ῥ]ετήπηααθ Ιιγρου]οπάτίααι, πξ ἴ8ΠΙΕΠ Ῥτορτῖθ 

ἀῑοία ρµ]ερπποπε πια]]α ΠΕ, 1άᾳπο νε] οἨ Ἱπῇῄσπεπι ᾳπαἩ- 

ἆαπι Ποο]ιαίεπι πο 1ρ[ας πιοάο Ἠγροσλοπάγα, {[εὰ εἰῖηπι 

πηεπιΏχαπαθ οο[ίας [αοοιηρομ!]6 εἰ [εριί ἱγαπδνετ[ νε] ᾳποά 

πηπ[ου]ὰ Ἠγροολοπάτα Ῥμ]εσπιοπες ἆμαε ἴπππογθπι εχοῖἑεὶ 

πεο Τ8ΙΠΕΠ Ρτορτίθ ΡΠ]εβπιοπε ΠΙ, αᾳπαθ ἀο]οτίῇοις ἴππιου 

εβ α[βοϊαπίιγ, 

ΧΧΥΙΙ. - 

Ομοά ᾖ[ ἵπ ργαεεοτάϊ γι]γμς φµοφε ἴπνε, ρε ο ο, 

εἰ αε[ιγιί ἱπάιοίιμη εἰ. ᾖΊτετωπι οεμίος ευτι ὑπεμεγὶ 
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Εά. Οµοτί, ΥΠΙ. [61491 Εά, Ραῇ, Υ. (451.) 
χρὴ τῶν τοιουτέων, ἢν γὰρ αἳ ὄψιες τευχκναὰ κινέωνέαε, 

µανῆγαι τούιους ἐλπίς, 

ἠὑρίσχεται μὲν ἔν τισι τῶν ἀντιγράφων οὐ σφυγμὺς, 
ἀλλὰ πταλμὸς γεγραμµένοο. ἐμάθομεν δὲ ὅτι τὸ σύμπτωμα 

τοῦτο διὰ πνεῦμα γίνεται φυσῶδες, ἀλλ ἐν τοῖς πλείστοις 
γέγραπται σφυγµός. ἤτου γε ὡς συνὼν ταῖς µἐγάλαις φλεγ- 

ιοναῖς ἢ καὶ τῆς κατὸ ῥάχιν ἀρτηρίας τῆς μεγάλης ἡ αἲ- 

σθηιὴ κίνησις τῷ κάμνοντι, ὧὦς που κἂν τῷ δευτέρῳ τῶν 

ἐπιδημιῶν εἶπεν ὃὁ ἀνήρ' ὅταν ἡᾗ φλὲψ ᾗ κατ ἀγκώνα 

σφύξη, μανικὸς καὶ ὀξύθυμος. εὔδηλος γάρ ἐστι κἀνταῦθα 

τὸ σφίζειν ἐπὶ τῆς μεγάλης οὕτω καὶ σφοδρᾶς κινήσεως 

τῶν αρτηριών ἐπιφέρων, ὡς καὶ πρὸ τοῦ τὴν ἀφὴν ἐπιβάλ- 

λέιν αὐταῖς αἰσθητὴν εἶναι τὴν κἰνησινι ἐνίοτε μὲν αὐτῷ 
τῷ πάσχοντι µόνῳ, ἐνίοτε δὲ καὶ τοῖς ἔξωθεν ὁρῶσιν. ὅ τυ 
ὁ) ἂν ᾖ τούτων τῶν συμπτωμάτων οὐκ ἆγαθόν ἐστι ση- 
µεῖον, καὶ γὰρ ἡ) µεγάλη ἀρτηρία τῶν κυριωτάτων μορίων 
ὑπάρχει καὶ ἡᾗ γαστὴρ καὶ τὸ ἧπαρ, ὥσπερ γε καὶ τὸ διά- 

ορογεει. «δὶ παπηφµε ετεῦγο πιονεαπἰμή, επ μεείαπάα ἵπ- 

/[απία ε[ἰ. 

Ία απ ρηςᾶαπι εχεπιρ]ατίρας ποπ ρα][ας, Γεὰ ρα]ρ]αί]ο 
Γοπβίίαν,  Έαπι απίεπι α Παἰμ]επίο Γρ] σεπεταγί οΟΙΠ-- 

Ῥθτίαπι Ἰαρεπιας, Ύεταπι Ῥ]ησίπια ρυ][απι Γοπρίμπι Ἰᾶ- 

Ῥεπί πνε ἴ]]ε Πΐ, αἱ πιασπας ἹΠπΠαπιππαοπες οοπα][αἴασο 

Πνε 1]]ε α8εστο Γεη[ΠΡΙ16 πιοῖαθ αγἱεγίᾶε πᾶσπᾶε Ύὐα [ρ]- 

Παιη Ρεγγερίαί, τι νὶς ἴ]]ε ἀῑχιί 11ῦχγο [εομηάο ερ]ἀεπιῖοι: 

ομμῖη ψεπα Φµαε ἴπ εμδίιο ε[ Ῥιἱ[αμετῖε, ἴπ[απιῖτ }ωτὶ- 

ὄμπαάμπιφμε εἰ. Οετίαπι οπῖπι ε[ί ρα][απι εἰῖαπι αἨ εο 

αρρε]]ατῖ ππασπααι απ εἰ νελεπεηίεπ αγΙΕΓΙΑΓΙΠΙ Πῃο- 

ἴαπαν 4μεπι γε] [ο]μς αοσοχ νεὶ αιῖ 11 απ[αηῖ ποπ α- 

πηοῖα εἰῖαπι πιαπα πιαηΊ{εῃο Ρεγορίαπϊ, δεὰ φαἰάᾳα]ά Ἰο- 

1ηπι αοοἰἀετ]ῖ ποπ Βοῦαπι Πσηπα ει, Πααϊάεπα ἴαπι Ππαριια 

αγίενία μπι γεηίτῖοσ]ας ππι Ίεοι αἴᾳαο 1ρ[απι αἆεο ἰγάῃ8-- 

νετβαπι Γερίππ ἀπίεν ρατίες ρεϊποῖρος Μαροεμίας, 41ος 1η 
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Εά. ΟΠασϊ., Υ1Π. [οι. 615.Ί. Εά. Ῥα[. . (451.) 

Φθαγμα. πάντως δὲ τούτων ἕν ἐστέ τι τὸ πάσχονν εἴτε πα]- 
μὸς εἴη /γθαμμένος εζτε σφυγμός. αλλὰ τὸ μὲν διάφραγμα 

παραφροσύνην ἐτοιμοεάτην. φέρει, διόπερ καὶ προσαγορεύε- 
σθαέ φησιν αὐτὸ σρένας ἐπὸ τῶν παλαιών. οὐχ ἠκιστα δὲ 

καὶ τὸ στόμα τῆς γαστρὺς, ὅταν µεγάλως φλεγμαίνη. τὰ δ᾽ 
ἄλλα μόρια τὰ τῇδε πάσχοντά τι τῶν εἰρημένων παθημά- 

των ἐν ἐπικινδύνῳ γίνεται διαθέσει. διὸ καὶ ᾿/πποκράτης 
εὐκύτως του θόρυβον ἔφη σημαίνεσθαι πρὸς τοῦ συμπιώ- 

µατος ἢ παραφροσύνην «Φόρυβον μὲν ἑνὶ κοινῷ συµβεβη- 
Μύτυ πασῶν τῶν κινδυνωδῶν διαθέσεων, ἐφ αἷς οὐ τοῖς 
κάµνουσε µύνον, [612 ] αλλα καὶ τοῖς ἰατροῖς θορυβεῖσθαι 
συμβαίνει. παραφροσύνην δὲ διά τὲ τὸ διάφραγιια καὶ τὸ 
τῆς γαστρὸς στόμα. περὶ μέντοι τῶν καθ ὑποχόνδριον 
μυῶν ἐπισκεπτέον ἐστῖν, οὔτὲ γὰρ παραφροσύνην ἐξ ἀνάγκης 

οὔτε κίνδυνον ἐπιφέρουσιν οὗτοι σφύδονιες 1} παλλόμενοε, 
μήτε οὖν ἰδιώτερον ἀκοῦσαυ χρὴ τοῦ ἐνείη ῥήματος ἐν τῇ 

λέξει, καθ ἣν εἶπεν ὃ Ιπποκράτης, εἰ. δὲ καὶ σφυγμὸς 

ἩΏ ΠΠ πεσε[ατίο α[εοίαπη ε[ῇε οροτίεῖ, {νο ρα]ρίίαιῖοποπι 
Ώνε ρα] [απα Ἱερετίπια. ὙΨετυηίαπιεα ἴγαπδγεγίαπι Γερίαπι 

ἀεἰίσίαπα ρτοπιρ[ῆπιο [α[οιίαί, εΒπιᾳαε οἨ οαυ[απι φρένας, 
"ᾳποά πιεµίεπι Ιπίεγργείετε, νοσαίαπι α γεἰειῖρις ε[ε ἆἷ- 

ουπέ, αἴφιε ἀρίο ὨοΠ πι]παθ νεπἰτίοα] 985, {ΠΠ φμαηάο 

π]ασπα 1ρ[απι Ῥῃ]ερπιοπε Ἰπναάαί. Ἐε]φιας νετο Ρρατίες 

Ύπαε 1ο [απέ, Π αἰίᾳιο ες Ρασᾶ[οιίς αΠεοιῖρι οουσῖ- 

Ριαπίασς ήμίσα Παρεηπί Ρετίοι]. ᾖἸΠαφαε Πιρροουγαίες 

8Ὁ Ἠοο [γπιρίοπιαίο γε ρετιαγραίίοπεπα γε] ἀελγίατα ἵπι- 

Ρεπάετε Ἰαιά Ίεπετο νἰἀείατ αΠιγπια[ε: ρετίιγραίοηπεπα 

ᾳαἰάεπι αιιοά Ίαεο Ρετίοπ]α οπιπία εκ ἄειο οοΠ/[θᾳπαβΙΙ, 

ααἴρας ποη αεριῖ [οἱαπι, Υεταπῃ εἰϊαπα πιεάϊ]οί Ρεγίιγβανί 

{ο]ἱεαί: ΄ ἀεἰιγίαπι νετο Ρρτορίεν [ερίμπι ἱταηδγετί[απι οἳ ο5 

νεπἰτιου]. Αἲ νετο ἆε ΙγροομοπάγΙ παμ[οι]ῖ οοπ[ιάεγατ-- 

άπαι ε[, 1 εηῖππ πεο ρα][απίες ηεο ραΙρίίαηίες ἀθλτίαπα 

ααἲ ρεγίιου]απ1 πεοε[ανῖο αχγοε[αΠί. Όματο που ο[ί νυ]- 

ρανῖ Γεπία νετρυπα Ίπε Ππιεγργείαμάαπα, 19: πα ε{ὶ Ίου 

1 Ίουο Ηϊρροοταίεν [οχίμεπβ, αιιοὰ Π 1η Ρχαροοχ( 119 ρι]- 
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-ξά. Οµασί, ΥΠ, Γ015.1 Εὰ, Ῥαῇ. Υ. (131:) 
ἐνείη ἐν τῷ ὑποχονδρίῳ, τὸν ἐν τῷ βάθει τοῦ ὑποχονδρίου 

γινόμενον παλμὸν ἢ σφυγμὸν ἐκ τῆς ἐνείη φωνῆς ἐνδείξα-- 

σθαι βουληθέντος "αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔπικατ-- 

εδεῖν χρὴ τῶν τοιουτέων. ἢν γὼρ αἱ ὄψιες πυκνὰ κινέων- 
ται, μανῆναν τούτους ἐλπίο. ἐπειδὴ θόρυβον ἢ παραφρο- 
σίνην ὑπὸ τοῦ συμπτώµατος ἔφη δηλοῦσθαι, διορίζεταυ νῦν 

καὶ διδάσκει πηνίκα μὲν παραφροσύνη, πηνίκα δὲ θόρυβος 
έσται µόνον. ὁ διορισμὸς ὃ᾽ ἀπὸ τῆς τῶν ὀφθαλμῶν κινή- 
σέως, οὓς οἱ νῦν µόνον, ἀλλὼ καπὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι νο- 

σήμασιν, ἐφ ὧν ὑποπτεύεις ἔσεσθαι παραφροσύνην, ἀκριβῶς 
ἐπισκέπτου. τὸ γὰρ αστήρικτον αὐτῶν ἐκείνης ἐστὶ δηλω- 

τικόν. ἐνταῦθα δὲ οὐχ ἁπλῶς ἔφη παραφρονῆσαυ τὸν ἄν- 
Θρωπον, ἀλλὰ μανήσεσθαι σφοδράν τινα παραφροσύνην ἐπὶ 

τῶν εἰθημένων σημείων γενήσεσθαι δηλῶν,. ὅτε δὲ ἡᾗ) πυκνὴ 
κίνησιο πών ὀφθαλμῶν τὴν ὑποψίαν τῆς παραφοσύνης βε- 

βαιοῖ δῆλον οἶμαί σου κάκ τῶν ἠδη λεγομένων ἐπινοεῖν, 
ἠνίκα τοὺς περὶ τους ὀφθαλμοὺς µύας ἐλέγομεν αἰσθάνεσθαυ 

πρώτως τών κατὰ τὸν ἐγκέφαλον παθών. αυτὸς δὲ ὁ ἐγκε- 

φαλος ἐπὶ διαφράγµατι καὶ στόµατε κοιλία πάσχει, παθότο 

{15 ᾳποφπε ἀπίμ.  Ομπἴρρε 6ο νειδο ραἱριίαίοπεπι απἲ ρυ]- 

{μπα απ 1π Ίπια Ῥγαεοοτά[ογαπι {[εᾷε Παΐ, ἀείίσπατε νο]μῖ!, 

Ψεταπα οοµἱο5 εοσάπῃ Ιπιπετὶ οροτίεἰ, «1 παπιᾳαθ «Γεβτο 

πηογεαπ{ΕΓ οχίρεοἰίαπἆα απ[απ]α ε{ι. Ίο οὐπι εο [γπι- 

Ῥίοπιαίο Ρετίατραίοπεαι νεὶ ἀε]τίαπ ΡοτίεπάΙ ἀῑκι[εί, 

παπο ἀἰ[ἠωριαιί εἰ ἀοοεί, ᾳπαπάο ἀειϊγίαπι, (ααπάο Ρρεγίατ- 

Ῥαΐίο οοπΓεηααίατ. ΕΙ ααἰεπι ἀῑ[ποίϊο αῦ οοπ]ογαπι πιοῖμ, 

4105 ἨΟΝ ἨμΠοΟ πιοάο, [εὰ αἰῖ οσιηῖρις 1π [Υπιρίοππα[1ς 

α απἶδις ἀε]Ιγίαπα {οτε πηεἰαῖς ἆίσεπιαππιε οοηίεπιρίαγε, 

Τρίαπι επῖπι ἀπ[αρί]ες 111 ρταε[αρῖαπί. Α Ίου Ίοοο ποη 

{οἶαπι Ππιρμοίίον ἀε[ήαπα, Γεά ἀπ[απίαπι εκ[ρεοϊαπᾶαπα 

ε[ζε ργοπαποϊαν1ί, 1πάΐσαπς αὐ 5 ποῖῖ νεµεπιεης ἆε]γταπα 

νοπίπταὪ. Ότοά αιίεπι «τεθες οομ]οταπι πποῖαθ ἀθ]τίι 

Γα[ρίοϊοπεπῃ οοπΠΓΠ1εί, Ροΐες, ηί εσο ατὐΙίΓοΥ, {αοῖ]ο εκ 18 

οο]ΐσετε, ΎἩαε πιοάο τεσπα ο α ατα πιπ[ο]ος αΠεοίίοπες 

οεγαῦσῖ Ρτίπιος Γεηήγε ο[επάςγειηυς, Οεγεβχιπη νεχο ἔρ[υπη 

οἵπι αἲ α)ΠΦ πεγνοβθ ρατίῖραθ {απ α [ερίο ἱταηβδνετίο 



ΗΠΡΟΓΛΗΟΣΊΊΚΟΝ ΣΠΟΙΜΝΗΙΜΑ 4. 9Ι 

Εὰ, Οµαν:. ΥΠ. [61.1 Ρὰ, Βα[, Ύ, (491.) 
κἀπὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς νευρώδεσι, ἐξ ἐκείνου γὰρ ἁπάντων 
τών νεύρων πεφυκότων», ὅσα μόρια πλείστων αὐτών 1 μεγ- 

στων μετέχει, ταῦτα εἰκότως εἰς συμπάθειαν ἄγει τὴν ἑαυ- 
τῶν ἀρχήν, 

κθ, 
» ” / 4 

Οἴδημα δὲ ἐν τῷ ὑποχονδρίῳ σκληρὀν τὸ ἐὸν καὶ ἐπώδυνον, 
Π 3 ” ., ς 

πάπιστον μὲν, εἰ παρὰ πᾶν εἴη τὸ ὑποχόνδριον" εἰ δὲ 
3, ” 2 , / ” 

εἴη ἐν τῷ ἑτέρῳ μέρει, ἀπινδυνότερόν ἐστιν ἐν τῷ ἔπ᾽ 
αριστερά, 

Οἴδημα μὲν οὖν εἴωδε καλεῖν τὸν παρὰ φύσιν ὄγκον 

ἅπαντα τῶν νξωτέρων ἰατρῶν ἕνα µόνον οὕτως ὀνομαξόν- 
των ὄγκον, ὃς ἐν τῷ πιέδειν ἀνωδυνός τὲ καὶ μαλακὸς ᾖ. 

ἣν δὲ πάλιν ἐδίως ὀνομάξουσι φλεγμονὴν οἳ νεώτεροι, ταύ-- 
την “/πποκρώτης συνθέτῳ λέξει σκληρὸν καὶ ἐπώδυνον οἵ- 

ὅημα καλεῖι. τὸ γὰρ τῆς φλεγμονῆς ὄνομα κατὰ τῆς φλο- 

«στο νεπἰτίοπΗ α[ιοατ. Όσαπι ϱηΊπα αἳ ϱο πεννῖ ΟΠΊΠΕΒ 

ονΙαη {αγ 013 Ῥατίθ ἨΘΙΥΟ5 Ρ]ατεῬ απί πιαχίπιο τοοί- 

Ρρϊαπϊ, Ί]]αο ρτϊποϊρίαπα [απαι ἴπ οοηΓοχ απ. πα] Ἠαιά 

Πποε ταοπε Ροτιταληπί, 
- 

ΧΧΙΧ, 

«4 νετο ἔωππογ ἵπ Πγροομοπάγίο ἄμγμο εἰ ἀο]οτίμεμς ρε[[- 

αμ ε[, [ ἐοέμπα Πγγουοπάγίιμπα οεοµρατῖ. «δίπ αμέετα 

αἰίιεταπι ἑαπίμπι ρατίεπι ρεγυα[εγίε} ρεγίομ[ὶ ππῖπιις Ἰλαδει 

οιεῖ πίέταπι. 

Ἡιϊρροογταίες οἴδημα, απο ποπῖπε Ἠϊο ε[ι α[α5δ, πο 

{ππποχοπι νετίῖπιμς, νοσατο οοη/[πεν]ί Ίππιογεπι ΟΠΙΠΘΙΙ 

Ῥταείετ παϊυταπι, Μεβιοί Υοτο τεοθΠΙΙογες ππατα [απίππι, 

ο  οοπιρτϊπιαίας πα]]απι ἀο]οτοσπι ἀπ[ετί εἰ πιο] εῇ, 

Ῥανί[απι απαπι 1 Ρτορτίε αβρρε]]αιί ΡΗΙερπιοπεαπ, θαπι 

Ἡϊρροογαίες οοπιροβία ἀῑοίίοαε ἀἁαταπι εἰ ἀοἰοτίῇβοππι ἔ- 

ΠἹόγΕΠΙ γοοαῖ. ἸἈΝαπιαιις ΡΙ]εσπιοπθθ Ποππίπθ Ρτο Ρ]]οροί 
Ι 
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Εά. Οµατι, ΤΙΠ. [615. 613.]. ΓΕ. Βα[, Ῥ. (431.) 
γώσεως ἔλεγεν. εὔδηλον ὃ᾽ ὅτε ἡ τοιαύτη διάθεσις ἐν ὑπο- 

χονδρίῳ Ἰινοµένη χείρων μέν ἐστιν ἐν τοῖς δεξιοῖς διὰ τὸ 

ἧπαρ, ἐπιεικεστέρα δὲ 1 ἓν τοῖς αριστεροῖς διὰ τὸν σπλῆνα, 

χειρίστη δὲ ἡ ἐν ἀμφοτέροις ἅμα γινοµένη. 

4 

Σημαΐνει δὲ τὰ τοιαῦτα οἰδήματα ἐν ἀρχῇ μὲν κίνδυνον 

Θανάτου ὀλιγοχρονίου έσεσθαι. 

[013] Τὰ εἰρημένα καθ’ ὑποχόνδριον οἰδήματα σκληρὰ 
καὶ ἐπώδυνα, τὰ πρὸς τῶν νἑωτέρων ἰατρῶν ἐδίως ὀνομα- 
ἑύμενα φλεγμονὰς κίνδυνόν φησι σηµαίνειν Θανάτου ταχέως 
ἐσομένου. τοῦτο δὲ, ἐὼν μὴ καὶ τῶν ἔνδον το συνεπεπόν- 

Φοι, ψεῦδός ἐστι. τὰ ὃ᾽ ἔνδον ἴσμεν ὅτι τὸ δ) ἧπάρ ἔστυ 
καὶ ἡᾗ γαστὴρ καὶ ὁ σπλὴν καὶ τὸ περιτύναιον, ὧς οἵ γε 
μύες οἳ καθ ὑποχόνδριον φλεγμήναντες οὐχ ἱκανοὶ θάνατον 
ἐπενεγκεῖν, εἰ μή τι ἄρα ποτὲ σπανίως Πτοι διὰ μέγεθος 
ὑπερβαλλούσης φλεγμονῆς ἢἢ δι ἀρῥωστίαν δυνάμεως 2 καὶ 

μἱεραίατ. Ῥετ[ρίεπαπι απἴεαι ε[ί Ἠα]αδπιοάί α[Πεοίαπα Ίπ. 

Ρταεσοτά(] εχοἰζαίαη Ρατίε ααἰάεαι ἀεχίτα ρτορίεν Ίεοαχ 

ἀείειΊοτγεπι ε{[ε, Ππίῖβῆτα γΥεχο πηίῖοτεπι Ρρτορίες Ίἴεπεπα, 

βαιυ] νεγο {π αἰχοφπθ Ἰαίετε εοπΠ[επίεπι ρε[πιωι, 

ΧΧΧ, 

Ίεγιτα ΙΜΊΙΟΤΕΣ ε]μόπιοᾶί μετ ὑπία φμίάεπα παξὶ πποτίεπα 

ὑτερὶ [μιμτατα [βεπίβεαπε. 

Βοτ]ρῖῖ Ἡ]ρροεχαίες Ίμπιοτες 11ο ἆπτον εἲ ἆο]ογεπι 

οἴεηίες, 4ποΒ τεοεπίῖογες πιεά{οῖ ργορτῖο ποπι]πε ΡΒ]ερπιο- 

ης αρρε]]απί, απ Ρταεοογάῖα οοοαραγε ἀἰοεραπίας, πιος- 

ἴεαι Ῥτγενί {αίπταπι Ῥοτίεπάετο. Οιποά {απο {α][απι ει, 

πΙΠ ἀπίεγηατΗπα 4ποφᾳαε ρατύυπα ασια Παια] αΠεεία {πε- 

τῇ, ἸἹπίεγηας Ύετο ε[[ε πονΙπιἩ5 Ίεομτ, νεπἰτίοα]απι, 11ε- 

Ώθπα εἳ Γερίιπι ἱταπδνετία, ἨΜι[οαΙ παπιφιε ΡΓβεΟΟΓΦ1ο- 

τω Ῥη]εσαιοπα οὐ[εί[Π ἴο]]ενε Ἰοπιίπεπι ϱ γ]ία ποη Ροί- 

(απῖ, ΠΠ, ααοᾷ τ8το αοοϊἰάς, νε] ΡΊ]εριποπεθ πιαραϊίἆο 
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Εὰ. Οἶνατι, ΠΠ. [613. 1 ι Εὰ. Ρα. γι. (154. 122.) 
τῶν ἑατρῶν κακώς μευρκν ἢ τοῦ κάμνοντον ἁμαρτά- 

νοντος. συγκεχυµένως οὖν καὶ ἀδιορίστως ταύτην τὴν ῥῆσιν 
ἔγραψεν. : 

λα. 

"Ἠῖν δὲ ὑπερβάλλη εἴκοσιν ἡμέρας ὅ τε πυρετὸς ἔχων καὶ 
τὸ οἴδημα μὴ καθιστάµενον, ἐς διαπύησιν τρέπεταν,. 

ϱ ε ο , ” ’ ο 
παντες οἳ παρα φύσιν ὄγκου διαφορουµένων τῶν ἑρ- 

3 -” ’ ., 

αξομένων αὐτοὺς χυμών Οεβαπεύονταυ καὶ καθίστανται, 
’ κε ε 3 Ν . ” , ε 

πρόδηλον οὖν ὡς ἐπειδὰν μή καθιστώνται, διαμένονσιν οἳ 
3 ” { ΄ 3, 3 ” 

χυμοὶ καὶ πάντως ἐν τῷ χρόνῳ µεταβολή τις ἔσται αὐτῶν 

κατα ποιύτητα, ποτὲ μὲν ἐπὶ τὸ σηπεδονώδες, ὅταν ὥς ἓν 

νεκρῷ σώµατι μηδὲν εἰς τὴν πέψιν αὐτῶν 1 φὺσις ὑπ ἆρ- 
ῥωστίας ἐνεργῇ, ποτὲ δὲ ἐκείνης ἐσχυούσης εἰς πῦον ἡᾗ µε- 

. , / γ .. δα , 3 ’ 

ταβολὴ γίνεται. δεύνεως οὖν εἶπεν ὁ {πποκρατης, ἐαν μήτε 
Δ ”, 

καθ- (192) ἱστηται τὰ Φλεγμαίνοντα καὶ ὁ πυρετὸς ἔχη 

αὐτὼ, εἰς διαπύησιν τρέπεται, παυσαµένου γὰρ τοῖ πυρε- 

:οκ]πιῖα Γαεγῖϊ νε] ν]γε αἀπιοάππι Ἰπιρεοί]]αο νε] ρετρεταπι 

ουγείας α πιεᾷ]οῖς νε] 1ρίε οἴῖαπι 8εΡε; ἀε[ααετέ, Ότο- 

ἀπᾷο οοπ/{α/[6 εἰ Ἱπά][Ιποίε [οπιρία Ίαεο [επίεηίῖα ε[, 

ΧΧΧΙ. 

δὲ φετο Γεδτὶς ρίδε[ιπαµπα ἀἶεπι [μμεγεῖ πέο ΕΜΠΟΥ ἰπίετεα 

εοπ[ιάαε, ἵπ [ωρριμταιίοπεπι υεγε(µγ. 

Όπιπες Ῥταείες παίυχαπι ΤΠΠΙΟΥε5 τε[ο]ηῖς α απἴρας 

παπί Παπιογίρας, ουταπίαχ αἴιε οοπΠάυπί. Όπατε Π ποἩ 
οοπ/[εά εσ]πὲ Ίππιογες Ρουμ] ἀπρίο γεπιαπεΏΕ, 6οδᾳμο ἴαπ- 

ἀοπι [εεαπάππι αιαλίαίεπι ἀπιπιπίατί πεςε[ε εἴὶ εί νε] ριι- 

τείοετε, [ Ἠαίπτα γε]αῖ 1π ΠΠΟΓΙΙΟΙΠΟ ΟΟΓΡΟΤΘ, πι]]απι 

εοτιπῃ οοποοοίΙοπεπι ρταε Ιπιρεο]ϊ]]ίαίε πιολαίατ ααί, Π 1]]α 

να]ίάα ε[, Ίπ Ῥας οοπγετΗ. Όπαπιορτεπα τεοἰ[ππιε ἀῑκί[[α 

ν]ἀεῖας Ἡϊρροογαίες»: {[ ρατίες ΡΠἰεβπιοπε ἰαδογαπίες πο 

γε[εάετίπε [πιῖφιιε [εὐγὶς ἀειίπεαε, ὃπ ρι παµεατὶ. Θεάσία 



04 441ΗΝΟΡ ΕΙΣ ΤΟ (ΠΠΟΝΚΡΑΤΟΤΣ 

Ἐὰ. Οἶνανι. ΥΠ, {615.] Εὰ. Βα[. Υ. (115.) 
τοῦ, σκοπεῖσθαι χρὴ µή τις σκιθῥώδης φλεγμονὴ γίνηται 

πολλάκις γὰρ εἴωθεν οὕτω συμµβαίνειν, ὅταν τῶν ἐργασαμέ- 

νων αὐτὴν χυμῶν τὸ μὲν λεπτοµερέστερον διαπνευσθῇ, τὸ 
δὲ παχι) ἔτι καὶ γλίσχρον ἐν αὐταῖς ἐμπλασθῇ ταῖς κατὼ 
λεπτὸν εὐρυχωρίαις τῶν οὕτω παθύντων σωμάτων. διὰ τὶ 
δὲ τὴν εἰκοστὴν ἡμέραν ὅρον ἔθετο τῆς τῶν τοιούτων ἅπο- 

στηµάτων ἐκπυήσέως ἓἕν τῷ περὶ τῶν κρισίµμων ἡμερῶν 
ἐροῦμεν λόγῳ κατὰ τὸ δεύτερον ὑπόμνημαι 

10. 
ο ’ ’ ε/, 

Γίνεται δὲ τουτέοισιν ἓν τῇ πρώτη περιόδῳ καὶ αἵματος 
ε- - « ” , 3΄ 3 - 

ῥῆξις ἐκ τῶν ῥινῶν καὶ καρτα ὠφελέει, αλλ ἐπανερωτᾷν 
Ν Δ α 3 , Ἂ 2 Ἀ ΄ 

χρῆ, εἰ τὴν κεφαλήν ἀλγέουσιν ἡ ἀμβλυώετουσεν, Ἰν γάρ 
” ” Ἀ «ς 

τι τουτέων εἴη, ἐνταῦθα ἄν ῥέποια 

” . ’ Ἡ 3 

"Οτι τῶν καθ ὑποχύνδριον φλεγμονῶν ἀδιορίστως ἔμνη- 

µόνευσε καὶ διὰ τῆσδε τῆς ῥήσεως φαίνεται διοριζόµενος 

αὐιός. αἱμοβῥαγίας τὸ γαρ ἐπ αὐτῶν γἰνεσθαί φησιν ἐκ 

ΏΠΙ41ε {εῦτοε υ]ἀεπάωπι πε Ρ]]εσιποπε αἶ[ἴᾳαα [οἰγγποίεά 

οῬογίαξηγ. Φίο οπίπι ΡΙεγαπι(αε αοοϊἆετε Γοἱεί, «παπι ἰ6- 

ππ]ος οαμ]άεπι ἨππιογΙη ροχίῖος απῖ ΡΗΙεὔσπιοπεπι εχο[ία- 

ταπῖ, 1η απιρ{εηίεπι εγαπα επί; οταί[ῖα νεγο ]επίαφαε ἵπ 1ρβς9 

αΠεοίογΙΙά ΟΟΓΡΟΓΙΠΙ ππα]οχῖρας [ρα 16 παπα [πι Ἱπιραοία 

εῃ, Όμν νετο υρε[ίπιππι ἀῑεπῃ (αλίαπι αβ[οεαπαι Γαρρα- 

τα[Ιοπ15 {ετπαπῖπαπι Παἰαετιῖ, ἀῑσεπιαθ Ιργο ἆε ἀίερις οτί- 

μοῖς Γεοιηπάο. 

ΧΧΧΠ. 

«4εειάίε αμίεπι Ἶῖς ἵπ ρτίπιο οἰγομειμ εἰἴαπι [απρωπίὶς ε 

πατίδι5 ρτοβιωίωτη, εἰ ρἱμγίπιμπα οοιιΓεγῖ, ἰπίεγγοξατε υεγΟ 

οροτιεὶ απ εαρῖε ἀοἰεαπὲ αιμι Ἰεύειες [επεαπε οεμ[ος. 

δὲ ομίά επἰπι εογµπα αἆ[ε, 1ἰέμο [εγιμγ, 

0ποἆ απἶάσπι ἆθ ρτασσονζἴοτυπι ϱ]η]εσπιοιῖς 1161 [ή ποίθ 

Ἰοᾳαπίτς Πί εκ Π]5 εἴῖαπι νοτρὶῖς ρετ[ρίοήηπα εβ, απἴρας 

εας Ίρ[ε ἀῑ[ιησιαϊ, ἵἈΝαπι εἴ ἵπ 1ρῇς [αησιϊηϊῖς ε πατῖραθ 



-. 

ΗΡΟΙΝ.ΣΤΠΚΝΟΝ ΤΗΟΜΝΗΛά4 4. "05 

Εὰ. Όματι, ΥΠΠ. [613. ϱ44.] Σά. Ῥαῦ, Ῥ. (149.} 
ε ο 3 - , .» - Ε » ο 
ῥινῶν, ὠφελεῖσθαί τε πάνυ πρὸς αὐτῶν, ὕπερ ἐπὶ τῶν καθ 

ἧπάαρ τε καὶ σπλῆτα φλεγμονών συμβαίνει μάλιστα, περὶ 

ὧν αλλαχοῦ καὶ τὸ κατ ἴξιν αἱμοθῥαγεῖν ἐπαινε καὶ τὸ 
κ ῃ , ; 9 4 / ’ ῃ ο 
ἄνόπαλιν δὲ µέμφεται διδάσκων αὐτὸς, τί δή ποτε λέγει τὸ 

ἀνάπαλιν, [614] οἷον τὸ ἐπὶ σπληνὶ μεγάλῳ αἷμα ἐν δεξιοῦ 
ωά [4 δις 3 - ’ / 

μυκτῆρος ῥέειν. αἱμοθῥαγίας ἓν τῇ πρωτῃ πἐριοδῳ γίνε- 
' ” ο ’ / 

σθαέ φῆσι, τῶν κρισίμων ἡμερών δηλονόει, καὶ γέγραπται 

ὑιατώς ἡᾗ λέξις, ἑνικώς τε καὶ πληθυντικὠς ἑνικώς μὲν ἓν 

τῇ πρώτη περιόδω, πληθυντικὠώς δὲ ἐν τῇσυ πρώτησυ πὲ- 

θιόδοισιν. εἰ μὲν οὖν ἑνικῶς εἴη γεγραμμένον, ἑβδομαδικὴν 

ἐνδείκνυται περίοδον, εἰ δὲ πληθυντικὠώς, ἐγχωρεῖ μὲν καὶ 

πὴν ἑβδομαδικήν. ἡἐνίοι, γὰρ αἱμοθῥογία κατὰ τὴν δευτέ- 
ϱαν ἑβδομάδα γίνεται, μᾶλλον ὃ᾽ ἀκουστέον ἐστὶ τὰς κατὰ 
τετράδα περιύδους ἐν τῇ τοιαύτη γραφῆ. οἱ πλεῖστοι μὲν 

γὰρ αἱμοθῥαγοῦσιν ἐν ταῖο πρὠταις ἡμέραις ἑπτὰ, κατὰ δὲ 
τὴν ἑνάτην καὶ ἑνδεκάτην ἐλίγοι. σπανιώτατου δὲ οἱ ἐν αῇ 

ς Π - π] . ς -- - ”- 5» 3 
“τεσσαρεσκαιδεκατῃ. της ὃ ἄνω ῥοπῇς των χυµών, ἐφ᾽ ᾗ 

Ρτοβανία ἀῑοιί ενέπῖτε οἱ Ἱπᾶςε Ἰατατὶ Ῥ]αγίππαπ, Οποᾶ 

οεσίε 1116 Ρταο[οτίπι ἹπΠαπιππαἹοπῖρας αοοϊἀἰτ, 4 πα Ίεσοιτ 

οἱ Πεπεπι οοσηραΠί. ἴπ αιίρης εἰίαπι αΏΠρί [απραηῖς κατ 

ἴξιν, Ἠοο εἴ[ι ο ἀῑτεσίο, Πιικίοπεπι οοπηπησµάαΠί, εαπ1 ααίεπα 

απαο ἀνάπαλιν, Ἴοο ε[ι ο οοπἰτατίο, ΠΕ, υ{ιηρεναῖ εκΡρο- 

ηθῃς αυῖἆ ρει τὸ ἀνάπαλιν Ἱπίε]]ῆσαί, Ποιί παπα 1 πιᾶσπο 
Ίεπε [αηριῖδ ϱ ἀεχίνα παντα ἀπ, ΘῬοπιριί απίεπι 1π 

Ρτίπιο οἴγουτία, ἀῑεγαπι ν]άε]οεί ογΙϊσοταπη, [απσιϊηΙθ 8ο- 

οἴάεγε Πακίοπςες, οοά ἆπορας {ο θίίν πιο, Πησυ]ατί 

αἴᾳιο ΡΙητα]Ι Ἠππιετο: Ππρα]ατί οπῖάεπα 1π ῬΓΙπΙο οἵτ- 

οί, Ρ]αχα]{ νεχο Ἱπ Ργϊπιϊς οἴγοπΗραςδ, Θἱ ἨΠπΙΕΤΟ ΠΠ- 

δα]ατὶ [οπρίαπι εἴι, Γερίεπαγίαα οισου ατα Ἰπάτσαί, [πι Ρἱα- 

γα]ῖίεν, Ῥοιεβ; απϊάεαι εί Γερίεπατίας Τρίο Πρπιβοανί: αιαἱ- 

(Ῥα{άαπι οπίπα Γεσιιία οἴίαπι Γερίίπιαπα [αηρηῖς Παῖει νε- 

ΤΗΙΠΙΑΠΙΘΝ απαἰεγηατ οἰγοι]ίις νιάεπίς ροίἶαθ Ππ{ε1ραοπαϊ, 

]ηπίήεπα Ῥ]ατιποϊς. [απσυῖ ρτοΏυαῖ ρχἰπις Γερίετα ἀἴεδιι, 

"Ῥθιοίς ἨΠΟΠοΟ αἴᾳαθ αμάσοίπιο, ΡραιοΙΠμηῖς ἀεεῖπιο φααχίο, 

Ῥουχο ααοά [αγ[απι Ἠππιονερ {εγαπίασς εκ ΎἩο [βηρβυΠΙ8 



96 Γ4ΛΗΝΟΥ ΕΙΣ το ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 
Εά. ΟΠατῖ. τη. [οιἈ. 1 Γά. Ῥα[. Υ. (4359) 
τὰς αἱμοῤῥαγίας γίνεσθαι συμβαίνει, προσείθησι σημεῖα τό 
τὲ κεφαλὴν αλγεῖν καὶ τὸ ἀμβλυώττειν. ἀλλ ἐν τοῖς ἑξῆς 

τελεώτερον ὑπὲρ αὐτῶν διεξέρχεται, καθ᾿ ὃν τύπον καὶ ἡμεῖς 

ὅλον ἐξεργασόμεθα τὸν περὶ αἱμοθῥαγίας λόγον. 

/ 
Λ). 

ᾖαλλον δὲ τοῖσι νεωτέροισι πέντὲ καὶ τρυήκοντα ἐτέων τὴν 
τοῦ πμ πῖς όἼξι» χρὴ προσδέχεσθαε, τοῖς δὲ τὴ 

ροις τὴν ἐκπύησεν. 

Τὸ δν σε ε, ὃ 4 5 3 ρα, ὁ μμὰ 4ς 
ὃν απὸ τῆς Πλικίας διορισμὸν εἰς τὴν τῆς αἱμοθῥα- 

ο / / ο νά α 3 [ 3, 8 
γίας πρόγνωσιν διδασκει' μᾶλλον γαρ ἐλπίξειν ἔσεσθαι χρὴ 

ς σς -- / 

τὴν αἱμοθῥαγίαν ἐπὶ τῶν νεωιέρων πέντε καὶ τριάκοντα 
” -πα - , 

ἐτέων, ἐν ταύτῃ τε γὰρ αἷμά τε πλεῖστόν ἐστι καὶ ἡ δύνα- 
|) µις ἰσχυροτάτη καὶ ἡ θερμασία δαψιλήρι 

Πμκίοπες {Πογϊ [ο]επί ποίαφ αζᾗίοΙξ, ἴππι οαρΙ19 ἀο[ογεπι 
ἔωπα οοπ]ογαπα Μερείπάϊπεπι, δεά ἆε Ἠῖ9 Ρο[ίεα αΡ[ό]α- 

τς ἀ[Πετεῖ, 41ο Ίοοο πο εἰίαπι ἀ[ραίαίίοπεπα ΟΠΙΠΕΠΙ 4θ 

Γαπσυϊπ]5 Πακίοπε αΡ[οίνεπια», 

ΧΧΧΙΠ, 

ὕτεγμπα ροῖῖμς ἵπ ]ωπίοτίδις φμῖ Γγὶβε[ιπαμτα φμἴπιέμτη αΤΗΤΗ 

αξιωιὲν [απρηϊπίὶς ρτο]νίμπα ερεειαπάμπι, [επίοτίδις 

φετο [μμριταιῖο. 

Γοσεΐ αποπιοάο εκ αείαίο Πακίο [αησαϊπῖ ῬγαενΙζετῖ 

Ρο. ΘΒρεταπάας ν]άε]ῖοεί πιαρῖς ε[ε [απσιηῖθ αρ ιμορ 

η Ἰαπίοπίρας, απϊ απίπηαο εἰ (πΙσιπία αππος αρυπί. ,βι- 

απἶάεπι 1 αεἰα[ῖς {απι [αηδαϊπῖς Ῥ]ατίπιαπι ε[ι ἴμπι νἶτες 

να]επίι[Ππιας ἴαπι οαἷος εςΠΏεΓαηΒ. 



1ΗΡΟΙΊΝΗΣΣ1ΊΙΛΟΝ ΤΠΙΟΜΝΗ ΜΗ 4. 97 

Εά: 6μασ!1. ΤΠ, [614] η το, Ῥ.8, γ. ο. 

εν ιλὰν των κε ον 

Τὰ ο μαλθακὰ τῶν οἰδημάτων καὶ νώφον μαὶ τῷ. ὃς-- 

κτίλῳ πιὲ μένα καὶ ὑπείκοντα κοοπιάτιοη τὰς κρίσιας 

ποιέεται καὶ ἧσσον ἐκείνων δεινότερά ἐστιν . 

᾿Ταῦτα ἐστιν ὃ καλοῦσιν. ἰδίως οἱ νεώτερου τῶν. ἰατρῶν 

οἰδήματα, περὶ ὧν ἐνίοτε μὲν ἀθκοῦνταυ. λέγόντες οἳ πα- 
λαιοὶ, τὰ δὲ μαλθακὰ τῶν οἰδημάτων, ἐνίοτε δὲ καὶ τὰ 
ἀνώδυνα προστιθέασιν. . ὑπόιὲ γὲ μὴν αὐτὸ παραλίποιεν, ὡς 

συνεκφαινόμενον τοῖς μαλθακοῖς ὑπέρβαίνουδιν, ἀνώδυνα γάρ 
ἐστι τὰ µαλθακά. νῦν ὁ: ὁ “πποκράτής ου τοῦτο προσέ» 

Όηκε µόνον, ἀλλὼ καὶ τὰ ὑπείκοντα καὶ. αὐτὸ. περιέχεσοθαυ 

ὁρκοῦν ἐν τῷ µαλθακά. πλὴν εἰ. τὰ (βοῦθρουμένα κατὰ τὴν 

πίεσιν ἐνδείκχνυται νῦν, ὅπερ «οὐχ. ἁπλῶς ἅπασι συμβέβηκὰ 

τοις «εἴκουσι, γίνεταυ δὲ ταῦτα πιοῦ. δέθµατος: οἰδισκομένου. 
διότι δὲ ἐσιι ᾳλεγματικὼ. πάντα τὰ τοιαῦτα,. διὼ τοῦτο «καὶ 

χρονίδει καὶ ἧτιον ἐπιφέρευ πινδόνους, λροφίδει μὲν οὖν 

ὕτι ψυχρότερα, θερμῷ }γὼρ αἱ πέψεις γένονται. ἦττον δέ 

ΧΧΧΙΥ.- 

Τιωπογες φετο πιοί]ες εἰ ἀοἰοτὶς ενρεγίε5. φμῖφιε ἄιρτιο ἆμπα 

γτεπιιιέμγ οεάιπε, πιμ]ιο τα:ᾶίως ]μαἰσαπίμτ, [ηέφμε 

ταῖς θµιαπα 1 ρετηῖεῖο[. 
΄ 4 

ΤΠ. απ 4ποβ γοοομιίοχες πηθζ{οἳ. οεᾷεπιαία ΜΗ 

αρρεῖ]ααε, «4105 πι. Ψείεχοθ ποππίπατθ νο]απέ, 11ου {α- 

{μπι ἀἰσπηξ {απιογος η]ο]]ες.,. πετά πα. γετο" αἀἀιιπί ᾷο]ο-- 

τῖ εχκρετίεδ; αποᾶ ΠΠ απαπάο οπι][ογ]ηῖ, 1ά ἵαπςπαπι α 

πιο]]ῖ Γαριπάϊοαίαπα, οσα η, - Μο]]ία."παπιφαθ, πο οἶεωί 

ἀο]ογεπι. Πήρροογαίες απίθπχ Πο Ἰ[μιά  πιοάο [εὰ εἰ ο6-- 
ἀἆαμίες αζἁλά[ε, ταίας Ππο]]ή9.εἰῖωαι πόπι]ιό. ία. οπιηία. οοσι-- 
Ργελεπά1, ΝΙΑ {οτίς.. 3μ86;, οοπαργείῖα. εαναπίαῦ Ἠπππο Ἱπ- 

εισαι, 14 αιοά., Ἀοη (οαιηήρας  Ππιρηοἶίες,. Βοοϊά1ξ,. 4«παθ 

οεάαπέ, {εά α αμίρης, ομ]5 ἀρίά ἀπιααιδλέ. Οἱ νετο 

ΟΙΩΠ 65. ε]ωδαιοάί ΙπΊοχες., μα) ο ,[απῖςς; ἀάθίγου, θἳ. ἀἱπιῖας 

Ρογ[ονεσαμέ, εἰ πας Ἠαβοπί Ῥετιου]ο, Αα ἀπαίανηίοτες 

αμ]άεσι {αρίς, απ] {ριάΙοχερ.,,. .αἱο.8: Ώαππμε «οηςοείῖο 

Ο6ΑΙΕΝΌ5 ΤΟΠ. ΧγΥΙΠ. ΡΑΒΕ ΙΙ, τε” 

αυ. 



08 ΓΑ4ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 
Εά. Οµατι. ΥΠ. [614- 615. Εὰ, Βα[. Ύ. (155.) 
ἐστι κινδυνώδη», διότυ καὶ αἄνωδυνα. καταλυουσι γαρ αἱ 

ὀδύναι τὴν δύναμιν. 

λη. 
- γε ’ ια εκ.” ερ ιν 3 

[615] Εν δὲ ὑπερβαλλοι τὰς ἑξήκοντα μέρας ὃ τὲ πυρετος 

ἔχων καὶ τὸ οἴδημα μὴ καθιστάµενον, ἔμπυον ἔσεσθαι ση- 

µαίνει καὶ τοῦτο καὶ τῷ ἐν τῇ ἄλλη κοιλίῃ κατὼ τὸ ὠυτό. 

"Ἐμπροσθεν μὲν ἐπὶ τῶν φλεγμονωδῶν οἰδημάτων ὡς 

ἂν Φερμοτέρων ὄντων, εἰ μήθ᾽ ὁ πυρετὺς παύοιτο μετὰ τὴν 
εἰκοστὴν ἡμέρανι ἔφη τὰς ἐκπυήσεις ἔσεσθαι' νυνὶ δὲ περὶ 

τῶν ψυχροτέρων τὴν ἑξηκοστὴν ὅρον τίθεται τῆς ἐκπυή- 
σεως. εἴη ὃ᾽ ἄν καὶ ἕτερά τινα μεταξὺ τούτων, τὴν τεσ- 
σαρακοστὴν ἡμέραν ὅρον ἔχοντα. τόν γε μὴν σύµπαντα λό- 
γον ὑπὲρ τῶν τοιούτων ἁπάντων εἰς τὸν περὶ τῶν κρισί- 
µων ἡμερῶν τόπον ἀνεβαλλόμην, οὐ µόνον δὲ τὰ καθ’ ὑπο- 
χόνδριον οἰδήματα χρονίζοντα διαπυήσειν φησὶν, ἀλλὰ καὶ 

Ρεγβοϊίαπτ. ἨΜϊπας Υετο Ρεσίου]οΠ, απία πμ] Παβοπί ἆο- 

Ἰοεΐ. ἢΏοἶἷος επῖπι ντε εχ[ο]ν]ῖ. 

ΧΧΧΥ, 

Ομοᾶ [ [εῦτίς μἶιτα [επαρε[ίπιωπι ἀῑεπι ἀειίπεαι εἰ ΕµΙΠΟΥ 
ἐπιεγίπι ποπ γε[ᾶεαι, ἵπ [αμριγαιίοπεπα φεγιεπᾶμπι ε[]ε 
ἐπάἰοίιπι ε[ πεο επι φιϊάεπι πποᾶο, [εὰ ἴίωπι [ππι]ίεεγ 

ομῖ ἐπ τε]ίφιο φεπίτε εοπ/{εεγῖε. 

Ρτῖας ἀϊκεταί ἵπ οεάεπιαιῖς ῬΗ]ερπιοπο[ς αἱ ᾳπαε σᾱ- 
Πάϊοτα Επί {Γαΐπχαπι [αρρυταοπεπι, { {εΏγῖφ ροβ ν]σεί- 

πηππα ἀῑεπι ποπ ἀεβετῖῖ; Ἠῦπο Υετο ἵπ ΓΠριάϊοτίρας Γαπρ- 
Ρατα(οπῖς {εγπάπαπα [εχαρεβπιυπι ἀῑεπι Παἰπῖε, Θδαπῖ αι- 

επι εἰ αἲῖ αωάαπι ἰπίεγ 1998 πιεᾶ, αποταπι ἐεγπιίπας ε[ 

ᾳπαάταρεβπιας ἀῑεδ. Φεᾷ ἆε Ἠῖ απἶάεπι οπιπίρας, ἆοπες 

4ε ἀῑερας ἀεοτείογῖ] ἰταείεππμς, ἀΐοετε ἁῑ[μαϊ, Οαείεται 

ΠΟΠ «08 πιοᾷο ἔάπιοτες οαῖ ἀῑπίις ἵπ ργαεοογᾶ5 1Πηπιο-- 

ταπίας, Ἰπ ρα5 γεγἰεπἆος ἀῑοῖε, γεταπι 1]]ος εἰῖαπι αἱ 1Π 



ΗΡΟΓΝ.ΟΣΤΊΙΚΟΝ 2ΠΟΜΝΗΜΗ «4. ϱϱ 

Εά. Όλατε, ΥΠ. [οίσ.] Ἐδι α. Υ. (199.) 
τὰ κατὼ τὴν ἄλλην κοιλίαν, ὡς καὶ τῶν ὑποχονδρίων ήατά 

φι σημαινόμενον ἐκ τῶν τῆς κοιλίας μερών ὄνεων. 

πο -ὕὔ------- 

λστ’. 

“Οκόσα μὲν οὖν ἐπωδυνά τέ ἐστι καὶ σκληρὰ οἰδήματα καὶ 
μεγάλα σηµαίνει κίνδυνον Θανάτου ὁλιγοχρονίου έσεσθαο, 
ὁκόσα δὲ µαλθακά τὲ καὶ ἀνώδυνα καὶ τῷ δακεύλῳ πιδ- 
ξόμενα ὑπείκει, χρονιώτερα ἐκείνων. 

ΤΙλεῖον οὐδὲν ἓν τῇδε τῇ ῥήσει διδάσκει τῶν προειρη- 
µένων, πλὴν ὅτι προσέθηκε τοῖς ἐπωδύνοις τε καὶ σκληροῖς 
οἰδήμασι τὸ μέγεθος. ὅπερ ἡμεῖς έμπροσθεν εἰρήκαμεν, 

ἠ]νίκα ἐλέγομεν οὐδὲν ἔχειν κινδυνώδες τὰς τῶν ἐν ὑποχον- 
ὁρίῳ φλεγμονὰς μυῶν, εἰ µή τι πάνυ σφόδρα µεγάλαι γε- 
νηθεῖεν. 

τε]ῖᾳπο νεηίτο οοπ[Η{εγίπε, αβῇ Γεοιπάυπι αἱίᾳπαπι Πσηὶ- 
Ποαϊίοπεπι εἰἶααι Ργαεοοσᾶία ἀπίει νεπίτίθ Ρατίεῦ οεπ- 

Γεαπίαγν 

ΧΧΣΧΤΙ. 
Ίιαφμε φμὶ έµπιογες ἀοΐοτεπι οἶεπε ει ἁμγί πιαρηίφμε [μπε, 

πποτείς ρετίεμίωτῃ Ἰαμά ἶοπρε αδε[]ε [ρηΐβοαπ., Ομί 
φεγο πιοἰίες [μπε εἰ επρετίε; ἀοἰοτὶς εἰ ἀῑξίιο σοππργε[/ 
οεἆμπε, ἐς ἀῑμεμγπίοτες εκῖ[ιὲ, 

Ν1ΠΗΙ] Ρρταείετεα Ἡϊ6 γετρί ἀοσεῖ απαπι αποά ἆοοπε- 
ταῖ Γαρετιοτίρα», ΠΙΠ ᾳαποά ἀο]ογεπι οἰεπίίρις εἲ ὁ τί α- 

]εοῖῖ πιβρηϊ(πάίπεπι, ϱιᾶπι ΤΟΒ εἴῖαπι απίε αἄ]εσοεταπιπ, 

᾿ουσπι ἀἴοεγεπιας πππ[ομ]οτωπα Ἡγροομοπάν 1ηΠαπαπηβ{1οπιόθ 

πμ Ῥτοχίαφ αΠειτο ρετίου]ᾶ, πΙΠ [αρν ππούωπα σηβρήαα 
Γμεσ]ητ, 
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Ἐὰ, Οµατι. ΤΠ. 'Γο15. 6ιθ.] Εᾱ. Ῥα[.. Ῥ. (195. 438.) 
ως ην ἆδ. κ 8 

Τὰς δὲ ἀποστάσιᾶς ἧσσον τὰ ἐν τῇ γαστρὶ οἰδήματα ποιέε- 
ται τῶν ἐν τοῖσιν ὑποχονδρίοισιν, ἥκιστα δὲ τὰ ὑποκάτω 

τοῦ ὀμφαλοῦ ἐς ἀποπύησιν τρέπεται. 

- .ϱ . . / 
-ᾳῶν. μὴ διαφορηθέντων οἰδημάτων ἐκπυήσεις οὐ µό- 

” 3 τισ 9 - ; δεν ς / . 

νον θᾷσσον, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον γἰνονται κατὰ τὸ ὑποχόνδρίον, 

ὅτι θερμότερόν ἐστι τὸ χωρίον. ὅσα ὃ᾽ ἂν ἀποχωρήῇ τοῦδε 
πρὸς τὰ κάτω καὶ τοῦ θᾶττον καὶ τοῦ μᾶλλον ὑφαιρεῖ. καὶ 

διὼ τοῦτο τὸ κάτω τοῦ ὀμφαλοῦ σπανίως ἐκπυῖσκεταν, 

εκ .) 

Λη. 

(1985) «4ἵματος δὲ ̓ δεν. μάλιστα “τῶν ἀνωτώτω τόπων 

προσδέχεσθαι χΡή. - 
τ 

[οι6] Ἐν ἐνίοις. μὲν ἀντιγράφοις ᾗ ῥῆσις γέχΟΡΕΦΗΗ 
Δ - 

μετὰ τοῦ καὶ συνδέσμου. συνεπιδείκνυται δὲ τὴν ἐκ τῶν 

ῥινῶν αἱμοθῥαγίαν οὐ µόνον ἐπὶ τοῖς ὑποχονδρίοις, αλλὰ 

| ἕκ ἄν ολο Τάά, 

Ομι μετο ' Ἠλνκσ οεεµραπέ ἔμπΠοΤες ος ἔαπι αξ[ςε[]ς 

Παπ» οµαπαπ ομῖ εοπ[[έµπι ἰπ ργαεσογαάϊϊ. «ίππο 

ωεγο οπαπῖμπι οαμὶί [μὸ μπιδιίεο [πε ἵπ [μρμριταίίοτετα 

υεγεμπ ἔτέγε 

Ἱ 'Ταπιοπήπι αἱ άἰρεβί ΠΟΠ «ΓΕ. Γαρριχαίοπες. πο 

Πλοᾶο εἴες, [εά ΕΙἶάΠι πιασίς ἵπ Πγροελοπάσίο οοπΏ]πσιαί, 

Ρτορίεγεα ααοᾶ οαἰἰάϊος Ίοοι Ί]]ο ΠΕ, ἃ απο αιϊοάπφπα 

Ἰοηδίας αἆ 1ΠΓεΓΠᾶς Ῥατίεθ τεοεάππῖ, εἴϊαπι [ετῖας πΙΙΠΙδ- 

ας. Γαρρασαπί, Όιατε απ [10 ππιρ]]οο ο[, τατο 1Π ρι5 
οοπγεσ (αχ. 

ο δ10 -ὰ. .Λ.. το 2. 1 τρ αν οξδί 

αλ. 5 ΤΩΣΩΣΧΧΥΠΠ, σεν 

δεᾶ [αμριὺπὶς μοι ε [μγεγηῖς κ πιαρίτπε επ-- 
[νεείαγε οροτιει ; κ.  ὃ 

Τα ααϊριςάαπι εχεπιρ]ατίρας αζ[οτιρία ε[ι οοπ]αποίίο 

εἴ, Ῥεί αππι Ποπ]Ποαίαν [αηπσα]ηῖς ο πατῖριις ο[Πανίππι ἨΟἨ 

4Πεο[ῖ6 πιοάο Ργαεσοοχάς, νοτιπα αλῑῖς οἰῖαπι ραχΗρις Ἱπ-- 
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Ἐά, Οµαν. ΥΠ. Γ6ις.] νο. ΒαΓ. Υ. «(1650): 

"καὶ τοῖς κατωτέρω γενέσθαυ, ἑνίοις 'δ''' ἄνευ τοῦ καί συν- 

δέσµου. ἐνδείκνυται μὲν καὶ τούτοις, ἀλλ. ἧττον.. αλλ εἑνίοις 
μὲν χωρὶς τοῦ μάλιστα κατὰ τοιάνδε λέξιν αἵματος δὲ 

ῥῆξιν τῶν ἀνωτάτω τόπων προσδέχεσθαυ χρή. τὰ κάτωῦὲν 

ἐκείνων οὐ βούλεται φέρειν αἱμοθῥαγίαρ.  ἔστι. δὲ τὸ ἄλη- 
θὲς ἐπὶ μὲν τῶν  κατὼ τὸν ὀμφαλὸν γίνεσθαυ τὰς: αμορ- 
ῥαγίας, αὐτῶν δὲ τούτων ἐπὶ μὲν τοῖς ἄνω μᾶλλον, ἐπὶ δὲ 

τοῖς ἀνωτάτω μάλιστα, λεχθήσεται εδὲ; μαὶ περὶ αἱμοθδα- 

γίας αὐτῷ κἀπὶ τῶν ἑξῆς, ἠνίκα .-μαὶ ἡμεῖς ἀγαλφβύσεες 

ὕλον τὸν λόγον ἐροῦμεν τελεωτέρον. 

ο σε] 

- : ού αὉ ι λ9’. ω ελ ας ν ψν Ὁτοι 

“Απάντων δὲ χρὴ. τῶν. οἰδημάτων χφονιάόνεων τῶν. πάρ) 
; 

υπαῦτα τὰ χωφία ὑποσχέπτεσθαυ τὰς ̓ἐππυήσιας. ιτ 

ε . ἃ ”, 5 - ”, 

Σνὶ κεφαλαίῳ πεθιλαβων εἴρηκεν ἃ καὶ διὰ τῶν ἐμ- 

{ετῖοτ]δις αἰπταπή. Βδαπέ αὐίεπα πας: οοπ]αποΙΙοπεπι εἰ 

πο Ἰαβεαπί, αποά 1] 4ποφπς, Γεὰ παῖπας Πσαϊβοαί,, Τα 

π]115 γετο εχειηρ]ατίρας αἀγετρίαπι πιαφίπιε ΏΟΠ Ἰαρείατ, 

Γεὰ Ἠππο ἵπ πιοάσπα Ἱερίίατ: [εά [απριϊπὶς ρτο[μρίμπι ε 

Γμρεγπὶς ρατιίδις επ/[ρεείατε οροτιεῖ Ὕεφπο επίπῃ {ππηῦσ- 

γε απϊ 1Π[εγΠα5 Ῥρανίε οεουρατιπί οεἠ([εί [αησαἱπῖθ Πι- 

πΙοΏες εχοἰίατο,. Θίο απίοπι γεγῖίας Ἰαρεί, α ἰππιοτῖριβ 

οααῖ απο ρίήοσπι οἰποππι[αηΕ, [απραϊηϊς Παπίοπες οομίἵησετε, 

Γεά { 11 φπἰάεαι 1 [αρετιοχίρας ρατίῖθαφ οομ[[ίαπέ, πιᾶ- 

οἳς, [1 νεγο ἵπ Γαρτοπιΐς, πιακίπιε, -Ὠίοεί ααἴοπῃ οίῖαπι ρο[ίεα 

4Μ [απσαϊπίς Ῥτοβηνίο, «ιο [απο ΄Ἴοσο ἀ[ραίαιΙοπεπι ΟΠ1- 

πεπι τείεχεπηις εἰ αΡ[ο]γεπιδ. 

ΧΧΧΙΣ, 

Οπιπίωπα αμίεπη ἔμηποτωπη, σι ἁϊμιίις ἴ[ὲὶς ἵπ ρατιῖδις πια 

ετίπε, [αργαγαίίοπες εοπἰεππγἰατὶ οροΓίεῖ. 

Όπο νερο εοππρ]εχες ε[ί οπηπία 41ο Πρι]αίϊπι απίε 
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Εά. Οµατι, ΤΠΙ. [616.] ἲ 3 Γά. Βα[. τν (495.) 
προσῦθεν ἐδήλωσε κατὰ µέρος, ὥστε οὐδὲν δεῖν γεωτέρας 

ἐξηγήσεως τῇ ῥήσεν. 

μ. 

Τὰ δὲ διαπυήµατα ὧδε χρὴ σκέπτεσθαι τὰ ἐντεῦθεν. ὁκόσα 

μὲν ἔξω τρέπεται ἄριστά ἐστιν, μικρά τὲ ἐύντα καὶ ὧς 
μάλιστα ἐκκλίνοντα ἔξω καὶ ἐς ὀξὺ ἀποκυρτούμενα. τὰ 
δὲ μεγάλα τε ἐόντα καὶ πλατέα καὶ ἥκιστα ἐς ὀξὺ ἅἄπο- 

κορυφούµενα κάκιστα. 

ο 3 πα. . ῃ α, ” . 
Οτι μὲν οὖν ὅφαν ἄθρόον τὸ πῦον συστῃ, πεττοµένου 

τινὸς ὤγκου τῶν παρὰ φύσιν ἐμπυήματά τὲ καὶ διαπυή- 
2 ο) ῤ 

µατα καλεῖ τὸ τοιοῦτον σύμπτωμα, πρόδηλόὀν σου γενήσεταε, 

πάντα τοῦτον ἀναγνόντι τὸν λόγον αὐτοῦ, καθ ὃν περὶ τῶν 
9 « ; 3 , ιν] / Δ 
ἐν ὑποχονδρίοιςο οἰδημάτων ἐποιῆσατο τὴν διδασκαλίαν. 
ο . 4 ᾽ εκ - Εκδ ὰ ελ 4 - ῃ 
αθροίζεται δὲ τὸ καθ αυτο πύον ἐνίοτὲ μὲν υπὸ τῷ δέρ- 

’ 4 -” , 3 ἀ 3 ᾗ ων Ἀ ” 3 µατι, πολλάκις δὲ τῷ βάθευ κατὰ διτιὴν αἰτίαν' 3 τῷ τὸ 
- ” α , 

διαπυῆσαν µόριον ἐντὸς τοῦ περιτοναίου την διάθεσιν ἔχειν 

εκρ]οανεγαῖ, Ρτοϊπάθ ποπ ερεῖ Ἠϊο Ίουμφ πογα Ἰπίε- 

ΡΤεΙα{οµ6, 

ΧΙ, 

Ῥούτο [μμριγαξίοπες φµαε αἲ ἱρ[μς ρτοάεμπε επρεπάες Ίος 
πιοᾶο. Ώμαε Γοτας ομίάεπι αὐ[οεάμπε, Επ φµαε ρατυαε 

μπε εἰ ρετπιµίεωπι ργοπιίπεπι αἴφμε ἵπ αεµέµπα αἰτοί- 

ἰωπιμγ ομείππαε [ωμῖ, Ἰήαβπαε νετο εἰ ἰαΐαε πες ἴπ 

ασιξῖι /αβἰρίαιαε ρε[μπιαο. 

Οποᾶά απἰάεπι Ηιρροογαίες 4α1π1 ῥρᾳφ υπ]νεγίαπα {- 

ΠΠΟΥΟ απο Ργαείες παϊηταπι οοποοοίο οο]]εοίππι {εγ]{, 

[γπιρίοπιαία ε]αρπιοίί ἐμπυήματα αἴηιε διαπυήµατα, Ίου 

εΠ [αρριταίίοπες αβρρε]]εί, {αοῖι]ο ἰπίε]]ρες, Π {ἰοίαπι 68πι 

{επίεπ{ίαπι Ῥετ]εσεσῖς, αιια 1ρ[ε 4ε Ργαεσοογάίοσεπι {μπιοχ]- 

δις ἀῑΤεταϊι, ΘΟείεταπα ρωχῖς ἵπ «ο Πί αβ[οε[Πο, Ιπίει- 

ἆσπι απ]άεπι [αῦ ομίε, [αερε νετο ἵπ ργοζυπάο, Ἰάηιε 6ε- 

ππίπαπα οὗ οαμίαπα, ααοᾷ γεὶ ΡραΓ6 ϱι1αθ [αρριταί Ιπίτα 



Η1ΡΟΙΠΝΩΟΣΤΙΚΟΝ ΤΠΟΠΜΙΝΗΠΜΑ 4. 1ος 

Εά, Ομασῖν ΥΠ. [646. 617.1 Εὰ. Ρα, Υ. (493. ) 
ἡ) τῷ κἂν μῦς ὁ πεπονθὼς ᾖ, τὸ πῦον ὑπό τι τῶν ἀμφιε- 
σμάτων αὐτοῦ καταλαμβάνεσδαι, μὴ φθάσαν εἰς τὴν ἐκτὸς 
χώραν ἀφικέσθαι διὰ γλισχρύτητα ἢ πάχος ἢ τὴν τοῦ πὲ- 

θιέχοντος Χειῶνος πυκνότητα. σπεύδει μὲν γὼρ ἡ φύσις 

ἐκκρῖναι τὸ πῖον ἀπωσαμένη τῶν πεπονὸότων σωμάτων 
καὶ τυγχάνει τούτου πολλάκις, ὅταν εὐτυχήσῃ. πύρων ἐπι- 

τηδείων εἷς ἔκκρισιν, οἷον ὀχετῶν τινων. οὐ μὴν ἀξί γὲ 
τούτων ἐπιτυγχάνουσα συνωθεῖ τὸ πῦον εἰς τὰς παρακειμέ- 
νας χώρας, καὶ ὅταν μικραὶ τυγχάνωσιν οὖσαι, ὑποδέρει τὸ 
περιέχον αὐτὰς σκέπασµα, τὴν ὑπ αὐτὸ χώραν εὐρύνουσα. 
δῆλον οὖν ὅτι τῶν οὕτω διαπυησάντων ἐπιεικέστερά ἐσει 

τὰ τὴν ῥοπὴν ἔξω καὶ οὐκ ἔσω ποιησάµενα καὶ τούτων αὐ- 

τῶν ὅσα μὴ πολὺν ἐπιλαμβάνει τόπον εἰς τὸ πλάτος ἐκτει- 

γόµενα" [617] συνεσταλµένα δὲ, ὅταν πρόὀς τινα κορυφὴν 

ἀνατείνηται κωνοειδῆ τῷ σχήµατι γινόμενα. ταῦτα δὲ ἅμα 
μὲν ἐνδείκνυται ῥώμην τῆς ὠθούσης ἔξω τὸ πῦον δυνάμεως, 
ἅμα δὲ οὐ πολὺ διαφθείρει µέρος ὧν διαβιβρώσκει σωµά- 
των. εἴτε ὃ᾽ εἰς ὀξὺ ἀποκυριούμενα εἴτ εἰς ὀξὺ ἀποκορυ- 

Ρεγϊίοπαθαπι Ῥοβία ΠΙ νε] Ρις ἐρίαπι εἰἶαπ πια[ου]ας Πἱ 
απϊ Ἰαροταί, [48 ἀπνο]ιστῖ ε]ας ἀε]ηεαίατ, ηεο Ρο[αἰ {ογας 

Ρτορίεν Ιεηίοτεπι απῖ ογα[Πί]επι αιῖ {ωηίσας, πάε 1ρ[απι 

οοππρτε]επά]έ, ἀεπῃίαίεπι εργεάΙ. δἰᾳπίάεπι Παϊυτα ΡΙΒ 

εκοεγπετο εἰ αἳ α[ῃίοίῖ ρατ!ρας αὐΐσειο πῖατ, 1άᾳμε 

Ρεγ[αερο Ί]ία εἰῃοῖέ, «πηπι 1άοπεος αἆ εχοεγπεπάαπ ΤΏεᾶ- 

ἴμ9 οι οΏπα]ε αποδίαπι παοία {αθτῖι, Ύεγυπι απαπι {8- 

Ίες ποπ Γεπιρετ Ἱαρεαπίαν, 1π ρτορίπᾳπα [ραῖῖα ρις Ρτο- 

Ρε]]έ, α1ιαο Π οχίραα {αετῖΠΕ, Ππιεριπιεπίππι εογαπι εΤΟ- 

4, αιοάφαα 111 [αθε[ι Γραϊΐαπα ἀῑ]αίαί. Ἐκ 16 Ιβδίαγ 

4παο Ίου πιοάο [αρριγαπί, Ί]]α π]ίο Ἰενίοτα ε[ε ρεε[ρὶ- 

ευμπα εἴ, αααε {ογα εἴ ποπ Ἱπίτο αὐ[οσάιιπῖ, Ίαπι ᾳμαο 

1ο ΠππΡΠΙπα οεοαραΏῖ Ἰοσιπι πεο ]αΐε εχιεπζάαπίασᾳ [εά 

ἄΐα οουἰκαοία Γαπί, ας ἵπ {α[Ηβίαπα [επάαπί εἰ οοπὶ Πρια- 

ταπι τερταε[επ{εηῖ, Ἠαεο αὐἱεπ] εἰ τοῬυ/[ίαπα ε[[ο {αου]ίαίεπα 

οΠεπάαπί απβε Ρραθ {ογᾶδ Ρτγορε]]ξ εἰ ΠΟΠ ΠΙΑΡΠΠΙ ΟΟΣΡΟ- 

γΗπΠ πδθ εκεᾶυπί ρατίεπι οοττυπηρυΠ!. ει νο Ίοο 

Ίουο Γοηρίππα Πί αὓ Ηἱρροοταίο εἰς ὀξὶ ἀποκυρτούμενα [ινα 



10 - ΙΠΑ4ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ 
Εὰ. Οµατε, ΥΠ, [67.1] 5 Ἐά. Ῥα[. Ῥ. (159. 
φούμενα γεγραμμµένον εἴη, δΏλον ὅτι µία κατ ἀἄμφοτέρας 
τὰς λεξεις ἐσεὶ καὶ ἡ) αὐτι διάνοια. 

κ 

μα. 
ο { δὲ 3, πα, ./ τα ον δὲ ω 43 πόσα δὲ εἴσω ῥήγνυται ἄριστά ἐστιν ἃ μηδὲν τῷ ἔξω χω- 
ττρίῳ ἐπικοινωνέει, αλλ ἔστι προσεσταλµένα καὶ ἀνώδυνα 
καὶ πᾶν τὸ ἔξω χωρίον ὀμύχροον φαἰνεταυ» 

Οὐχ ἁπλώς ἐστιν ἄριστα τὰ τοιαῦτα τῶν ἐμπυημάτων, 
ἀλλὰ τῶν εἴσω ῥηγνυμένων «ἄριστα, ἐπεί του γείρω ταῦτό 
ἐστι τῶν ἐκτὸς ῥηγνυμένων.. αὕτη τε γὰρ ἡ ῥῆξις εἰς πολλῷ 

πυριώτερα µέρη γίνεται τοῦ καῦ᾽ ἐποχόνδριον δέρματος, ἔτι 
τὲ φάρμακον οὐχ ὁμοίως. ἐπιθεῖναι δυνάµεθα Φεραπευτικὸν, 

ὕταν εἴσω ουρῥαγῶσιν, ἤ τε ἔκκρισις τοῦ πύου διὰ τῶν. ἐν-- 
τέρων γινοµένη ὀάκνει καὶ Σύει ταῦτα καὶ δυσεντερίαν ἑρ- 
}άζεταιυ καὶ εί ποτξ κατὼ τὴν νῆστιν ἢ) τῷ λεπτὰ τῶν ἐν- 

τέρων γένοιτο, αῃ. τῆς τροφῆς ἀναδόσει λυµαίνεται, κατὰ δὲ 
. πι ι 

εἰς ὀξὺ αποκορυφούµενα, ρα]απ εβ ἰάειι αρ πἴποφιθ {ἴς- 
ηλ σασ]. 

ΧΙΠΙ. ος 

Όμαε φετο Ππεετίμς ταπηριωέµγ οριίππαε φμϊάεπι Ἰἶίαε [ιἱ, 

ομίδις οµΊη ΕπΙΕΥΠΟ [ραείο οοπηπιπἰςαείο εἰ. διπὲ αι- 

ἴεπι ἐα εοπΙγαοία ει ἀοἰοτὶς οαρετεία, τοίαφμε ἰοοὶ [αοῖες 

εχιεγίογ εοπεοίογ αμρατεῖ. 

ὈπρραχαΙοπος Πας ποπ Γαπί Ππιρμοϊίει ορίίππαε, Γεά 

1Πίε «5 ορίπαε οπαο Ἰπίεγίης εκἰετῖπσᾳαε ταπρΙΜΤαΣ, 

ΦΙᾳπιάεπι ἀείετίογες Ί]αε {[απῖ Ἠΐδ 4ααε {ογας εχειΠί. 

Ἱκαπιαπο ἀλία 1Π πιπ]ίο ποΡρ]]οτεδ ργαεεοτάίοχαπι ομίε ραῖ- 

τες εταρ{ίῖο Π{. ΄ Βταείεγεαπιε οιιτεπί πιεᾷιοαπιεπία 1πία5 

τπρῖ αε(αθ αἆππονεχε ποα Ῥο[ίαπιας εἴ Ρις ἆππι ρες Ἱ- 

τεβῖπα ναομαίατ, εα Ἰπηογάεί εἰ ἀργααῖι ἆγ[επιενίαπιφιςα 

οοποῖ[αί. Αο Π {ονίαε ρε Ἱε]ππιπι ααξ {επηία Ἱπίεβίηα 

{εγαίις, οί 1Ἡ «οὐὔρΗς ἀἰσεβίοπεπι ναί, [ νετο Ρεν 
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τὴν γαστέρα. καὶ τῇ πέψευ. πρόδηλον οὖν «ὡς. χέίριστα 
πάντων ἐστὶν ὕσα πρὸς ἀμφοτέρους ἐθῥάγη τοὺς τόπονς, ἔσω 
πε καὶ ἐξω᾽ διπλασιάξεταυ γὰρ' οὕτω τὸ: «κακόν. '«ἔδραν. τδ 
γὰρ «αἱ οἷον ἀρχὴν ἀναθρέψεως οὐδεμίαν ἡᾗ φύσιο. ἔχευ 

τότε τοῦ περιποιήσασθαι τοῖς ἐθῥωγόσον, οὐδ᾽ οἷον «ἐπ ἐδα- 
φει τινὶ, βέβαια Θεμέλια βάλλεσθαυ τῆς σαρκώσεως, Ιον 

η - μβίνουφιν. δν, αλόη κών 
” 3ι - ε ν. ο” 

Τὸ δὲ πῦον ἄριστον Άευκόν τε εἶναι παὶ ὁμαλὸν καὶ λεῖον 
καὶ ὡς ἥπιστα δυσῶδες, τὸ δὲ ἐναντιώτατον τουτέου κά- 

χιστον. 
----- 

Ὅτι μὲν ὡς ἥκιστα δυσώδες. εἶναυ προσήκει. τὸ πῦον 

ὄνεικρυς δῆλον. . ᾗ γὰρ ὑπερβόλλουοα δυσωδία σήψεώς 

ἐστιν, οὐ πόρως σημεῖον. ὅτι ' δὲ καὶ λευκὸν, ἐὰν μὲν τὴν 

γένεσιν αὐτοῦ µάθοις, ἐπιστήσευ σὲ ὁ λόγος ἐπὸ τοῖς προα- 

ο δας ἑτέρωθι. ἅπαντα γὰρ ἐν ἅπασιν ἀποδεικνύειν 

ἀδολεσχίας ἐστὶ μᾶλλον 1 διδασκαλίας ἴδιον. ἐστι δὲ τὰ 

νεπτ]ομ]απα, εἴῖαπι 4ρᾷ. οοπεος[ΙοπΙ., ἀείσπεπίαπι αΠειί, 

Πίαφπο ρεχ/[ρίοπυπι ε[ί 635 ΟΠΙΙΜΙΠΑ ρείμπιας ε{ἴα, απαο 1π 

Ρατίοπι Ἠηταπιφας, μπι 1ΠΙΕΤΠΣΠΙ ἴωπι εχίεγπαπη, ΕΓΙΡΕΥΘ, 

Φ]ο ΘΠΙΠΙ σεπι]παίππα πια] στι ε[ι, Ἰχα]]απι παπιπο ἴππο 

λαρεί παίητα [εάεπι πα]]άπιφπς, υἱ Πα Ἴσφιας, ῬτποΙρίαπα 

τεπιἰτιοπῖδ, πο ταρ{ῖ6 Ῥο[ί ορί]ανί εἳ νεἰα1 1π {ο]ο 

ᾳποἆαπι Άστηα Ίασετο τοβοποχαάαο οαγΗΙ8 {απάαπιεηί{ 8 

ΧΙΠ. 1 

Ε[ αμίεπι ϱιις ορΙίπιμΠα φμοᾶά αἴδιῃ αεφιαῖε ἵαευέφμε ε[ 

εἳ πηἰπίππε [οειϊάμτα» φμοᾶὰ αμίεπι ϱ εοπἰγατίο [ο Ἰαῦεε, 

ἀειεγτίπιιι ε[. 

Οποά απἶάεπι Ῥας ππηΊπιε {οεβᾶσπι ε[ε ορογίεαί, 

πιαπα{εβαπα εΠ. Ίναπιαπο Ππππεηίας {οείος Ρρπίτεἁϊπῖθ Ῥο- 

115 91 οοποοο[Ιοπ16 ποία εἰε [ο]εί. Οιαοἆ Υετο εἰἴῖαπα 

αἳρωπα εί[ε ἀερεαί, { σεπεγαοπεπα ε]ας πονετῖδ, εκ 1ἶδ, 

απαε αἰρῖ ἀεπιοπ[γαῖα [απὲ, Ιπίεί]ρερ, Οππία Πᾳαϊάεπα 

οπιπίρας Ἰοοίθ ἀεπιοπ/ίανε, Γα]ῖα ροί]ας ἀῑοεπ[ῖθ ε[ί «παπι 
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δε ὀφρεν πραγματειῶν αποδεδειγμένα ταυτί. κατὰ Μόν γὰρ 
τὴν περὶ τῶν φυσικῶν δυνάμεων βίβλον, ὅτι µία τὶς ἐστιν 

αὐτῶν καὶ ἀλλοιωτικὴ δύναμις, ἥτις καὶ τὴν ἐν γαστρὶ καὶ 
τὴν ἐν ἧπατι ἐργάζεται πέψιν, μεταβαλλομένης τῆς τροφῆς, 
ἐν ἥπατι μὲν εἰς αἷμα, κατὰ δὲ τὴν κοιλίαν εἰς ἐπιτήδειον 

αἵματι χυμὸν, ὅτι τὲ τῶν τοῦ ζώου μορίων ἕκαστον εἰς τὴν 
ἑαυτοῦ φύσιν ὤγευ τὸν αὐτῷ πλησιάδοντα χυμόν. ἡ 7ὰρ 
ἐσχατη πέψιο ἐν τῷ προστίθεσθαί τε καὶ ἐ ξομοιοῦσθαι τὸ 

τρέφον τῷ τρεφομένῳ γίνεται. δῆλον οὖν ὅτυ προπαρα- 
σκευάξεται χρόνῳ πλείονι πρὸς ταίτην τὴν ὁμοίωσιν. ἐλέχθη 
δὲ καὶ ἐν τοῖς περὶ σπέρµατος ὡς ἐν τοῖς τῶν ἀγγείων 

χιτῶσιν, ὑφ ὧν οἱ ὄρχεις τρέφονται, [ 615] πολλάκις φαί- 
γεται ἐναργῶς προμεταβεβλημένον {Ίδη τὸ αἷμα πρὸς τὴν 

τοῦ σπέρματος γένεσιν. οὐ γὰρ οὐδ αὐτοὺς τῶν ἀγγείων 
τοὺρ χιιώνας εἰκὸς ὑπ' ἄλλου τινὸς τρέφεσθαι καὶ καλοῦ- 

σιν ἔνιοι τῶν ἰατρῶν τὴν τοιαύτην ὑγρότητα Θορωδη. διὸ 
καὶ τὸ σπέρµα αὐτὸ Θορὸν ὀνομάξουσι καὶ μάλιστα ὕσοι τὴν 

δύναμιν αὐτοῦ σπέρµα καλοῦσιν, ο. τὴν σωματικὴν οὐσίαν. 

ἀοοειμίῖ. Ῥιαπῖ απίεπι Ίαεο ας ἀεπιοπ[ταία ΠἨδτῖς, τα 

Ἡρτο αυ]άεπι ἆᾳ 1αου]ίαῖρας παϊπταραδ, εὔταπ ἨΠαπι 

α[ἰεγαἰτίοεπι ε[ζει ο«ααε αἰπιεηίαπα ἔμπαι 1η νεπἰτίου]ο ἔτι 

1Π ]οοίπογε οοποοφα1ξ, 1π Ίου φπἶάεπι ἁρ[απι ἵπ [αησπῖπεπι 

οοηγετίεΠΒ, 1Π 11ο νετο [ποσαπι εκ α]ἰπεπίο βῖσπεῃς [αη-- 

ρι]πὶ {αοϊεπᾷὰο Δοοοπιπποάμπι; Ῥταείεγεα Πηρι]ας απίπια]ἰς 

Ρατίες 1π Γα8πι πθίυταπι [ποπ 1ρῇ8 Ργοχίπιμπι ϱΟΠΥΕΓ- 

ἱετο. ἨΝονί[ῆπια επἶπι οοποοοίῖο πημίτ]εηἰ αβΡΡβοΠιίοπθ 

οµπιᾳπθ 6ο αιοά αλίας, α[μπιϊ]αίῖοπε ρεγβοϊίατ. Όμαπι- 

οὕτεπι 4πο {πιιάο Ία οοποϊλείας, ποπ εἴΠ ἀἁαρίαπα 

πημ]ίο 1]]ιά απίε Ίεπιροτε Ῥγαεραταγϊ ΟΡΟΣίεΓο. ή ἱκίπιας 

θαίοπι εἰῖαπι 1 ΙἨῦτῖ ἆο {οπιῖπο 1Π Υα[ογαπα Τπηϊοῖ εκ 

ααζθις {ε[ίες πα ἰγἰπιεπίαπι Παασίαηπε, ΓΕΡΕΠΠΙΠΕΥΟ [απριϊ-- 

ηεπι Ίαπι απίε ἴπ [επιετπ οοππιπίαίαπι πιαπ]ζεβο ν]ἀετῖ, 

ἹΝεααε επῖπι ἐρί[αφ να[οταπι Τηπίσαδ α]ο ααοάαπι πα ϊτὶ]τὶ 

ποετίβπι]]ε εΠ. ΕΙ εππι απἰάεπι Ἠππιοτεπι εκ Ογαεοῖ Π]6-- 

ἀῑοῖς ποππιι]]1 θορώδη αρρε]]απε, αίφιε οἨ 1ά Γεππει εἰίαπι 

ἐρίαπι Θορὸν Ὑοσαπῖ, 1Ι ρταε[οχίπι ααὶ σπέρµατορ, Ίιοο 
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ἀλλὼ μὴν καὶ ὅτε τὼς φλεγμονὰς ἐργάξεται τὸ κατασκῆψαν 
αἷμα τοῖς φλεγμήνασυ µορίοιο, ὡς ἐν αρχῇ μὲν (1984) αὐτὸ 
μόνα τὰ ἀγγεῖα πληρώσαί τε καὶ διατεῖναι. μετὰ ταῦτα δὲ 
καὶ τὰς παρακειµένας αὐτοῖς κενὰς χώρας, πολλὰς καὶ µι- 
κρὼς οὔσας καθ ἕκαστον µόριον, ἐν τῷ περὶ τῶν παρὰ φύ- 
σιν ὄγκων δέδεικταιο λέλεκται δὲ κάν τῷ περὶ τῆς ἀνωμά- 
Ίου δυσκρασίας. τοῦτο γοῦν τὸ αἷμα κατὰ μικρὰ μόρια 
παρεσπαρµένον τοῖς φλεγμαίνουσι µορίοις, ὡς ἂν ἔξω τῶν 

ἐδίων ἀγγείων γεγενηµένον, ἐπανελθεῖν μὲν εἰς τὴν ἀρχαίαν 
φύσιν οὐκέτι ὀύναται, μεταβάλλεται δὲ καὶ σήπεταυ, καθότι 

καὶ πἀνθ᾽ ὅσα θερμαίνεται σφοδρότερον ἔν ἀλλοτρίῳ χω- 
ρίῳ. ἐἑὼν μὲν οὖν ἐπὶ πλεῖσιον ᾖ ἐξεστηκὸς τῆς οἰκείας 

εὐκρασίας τὸ ἔμφυτον Θερμὸν, ὡς ἐν ἀψύχω σώματι σήπε- 
ται τὸ αἷμα. διασώξοντος ὃ᾽ αὐτοῦ τινα δύναμιν, ἐπίμιχτύς 
τις αὐτοῦ ᾖᾗ μεταβολὴ πρὀς τε τῆς παρὼ φύσιν αἰτίας καὶ 
τῆς κατὰ φύσιν ἀποτελεῖται. σηπούσης μὲν τῆς παρὼ φύ- 

σιν αἰτίας, πεττούσης δὲ τῆς κατὼ φύσιν. ὑποτέρα ὃ᾽ αὐ- 

ε[ὶ Γεπιῖπῖό ἨΠΟΠΙΙΠ6 ΠΟΠ οΟΓΡροτεαπα φπἰάεπι Γαοβαπίῖαπι, 
Γεὰ ἀρίαφ νῖπι {αου]αίεπιφπε Πσηϊῃοασϊ νο]απῖ, Ἐπίπινετο 
ΡΗ]εσπιοπα5 ποπ οβεπάϊπιμς [απσαῖπε Ίπ Ρρατίεν ΡΗΙε- 

6ίποπε Ἰαροταπίες ἀεομπιρεπίε οεχοϊασὶ, απ Ῥγίππυπι ϱΠ]- 

ἀεπι Τρία [ο]απι γαία τερ]εαί εἰ ἀῑβεπάαί, πιος νετο εἰίαπι 

νἱοῖπα 1ρῇς Ἱπαπία [ραῖία, απαος βηρα]ὶ ἵπ ρατίδρας ρ]α- 

τῖπια εχίριαφιε [απί οοοπρεῖ. Ὀυπί απίεπι θ64 ἃ ποΡῖς 

ἀεπιοπ/[ταία 1ρε]]ο ἄε ἰαπιοτῖρας Ργαείετ παϊηχαπι εἰ ἆἷ-- 

οίμπα 4ε(αε ἆθ 16 1π 6ο, 4πεπι ἆε Ιπαεφια]ῖ Ιπιεπιροτίε 

Γοἱρβπινα», ῥαηραῖς ἀβίίας ἴ]]ο απῖ 1π ραγίῖθας ΡΗΙεσπιοπε 

αΠΙ]οἰῖ Ῥρες πιἰηῖπιας ραγΗοη]ας ἀῑ[ρετίαο εί, τεάῖτε αι- 

ἄεπι 1Π Ργίοτεπι Ἠαϊυτᾶαπι ΏΟΠ Ροῖε[, πὶῖ οαυῖ εχίτα να[α 

[υα ΠΕ, Ἱαπιπίαίατ απίεπι εἱ ραίτε[οῖΕ, ποπ α]ίετ «παπι 

οπιπῖα 0παε 81επο 1 Ίορο νε]µεπιεπί]ας Ἱποα]ε[οαπί, Τία- 

ᾳπε Π πανας απ]άεπι ο8]ογ α Ῥτορσία {επιρεγίε ρ]ατίππαπι 

τεοε([εγ]:, [αηριῖς πὲ ἵη ΠΙΟΓΗΟΙΠΟ ΟΟΥΡΟΤΕ Ῥη!γε[οῖΙε. 91η 
απίεπι 11ο γίπι αἆμιο αλφπαπι τειϊπεί, πηϊχία ᾳπαεάαπι 

[αποι]π]ς πιπἰαϊῖο ΠΕ, ρατίῖαι ουἶάεπι :αΏ εα ϱπαθ Ῥταείος 
παίπχαπι Ρατίάπι Ψετο αὓ εα, ᾳπαθ {εοαπάυπα παϊαγαπα οπα[α 
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-”- - , : 9 . 3 3 3 ’ -"ἃ 

τῶν μᾶλλον χρατήσει, κατ ἐκείνην αὐτὴν ἐξ ανάγκης καὶ τὰ 

γνωρίσματα προσέρχεται, τά τε τῆς χρύας καὶ ὀδμῆς καὶ 

συστάσεως, ἓκ δὲ τούτων, ὡς ἔφην, ἀποδεδειγμένων ἓν ἑτέ- 
3 ΄ ’ ε.α ” 

ραις πραγµατείαις ἀκύλουθόν ἐστι συλλογίσασθαυ τὸ καλώς 

μεταβεβλημένον «εἰς πῦον αἷμα. πρῶτον μὲν μὴ σεσήφθας 
-” ) ’ . ’ 4 ΄ ’ ' 

μᾶλλον ΄ δὲ πεπέφδαι, ὃευτερον δὲ συνεμφαίγεσθαυ μὲν 'τυ 

τῆς παρὰ φὐόιν ἐἓν αὐτῷ σηπεδόνος, ολίγον. ὃ᾽ εἶναι τοῦτο 

καὶ, καθάπερ /πποκράτης εἶπεν, ὡς ἥκιστα δυσώδες, τὸ γὰρ 

ὡς ἥκιστα ταὐτὸν σημαίνει τῷ ὡς ἐλάχιστα" πρὸς τούτοις 

ὀηλονότι καὶ τὴν. χρύαν αὐτοῦ παραπλησίαν εἰκός. ἐστο }ὲ- 
νεσθαἰ τῷ σπέρµατι, λευκὴν μὲν, οὗ μὴν ἀκριῤὼς γὲ τοιαύ- 
τήν ὁποία τῆς. χιόνος ἐστίν. εἰς γὰρ τὴν τῶν στερεών σω- 

; 3, / ς ” 3 .. . 

µάτων ἄγεται χρύόαν ὑπὸ τῆς φύσεως ἀκριβῶς μὲν τὸ 
Π , 1 Δ ν 3 ν ἃ ο» υ ΄ .,ω Ὁπέρμα, μετρίως δὲ-ε9 πῦον, ἐπειδὴ τῷ μὸν ρμρων τῆς 

3 23 ; ” 3 

παρὼ φύσιν αἰτίας οὐδὲν. µέμικται, τῷ πύῳ ὃ᾽ ουκ αεὶ μὲν 
[1 

5, ς Φος) ῃ 2 ”., » Β 

ἴσον, ος ἐθῥέθηήᾳ. µέμικταυ ὃ᾽ οὖν τὶ πάντως, ἔξω τῶν  οἱ-- 
3 / . ”ν ο. «/ εν ως μι 

κέίων ὀργάνων γενομένου τοῦ αἵματος. : αὕτη μὲν οὖν Π αἲ- 

εΗ,' Οπανᾶσι μέ α]]α ραἰγεί[αοῖῖ, {πα ἀα σοποοφιΩί, ΄Έαταπι 

νογο: πἰγανῖς ργπενα]πονῖε, Ῥτούίπας Ἰπά]οῖα ἴππι ἵπ οο1οχα 

ίππα 1π. οἀοτο {παπι Ἱπ [αρβαπῆα ποοεσ[ατίο οοπ{εσαπΙΗς, 

Οπυπ1 66ο Ί[ῆα ας οοπιποεπίατ]δ, ααεπιαάπιοάαπι ἀῑσί, 

(ἀεπποη[ίταία Επί, οοη[έΙοΠ6 εβ- απ΄ τεοίε {[απδιῖ5 1π 
Ρις τετίας Ωί ταϊίοπο Ἰπνε[βίσατε, Οπ]ας [απο τεί Ῥτῖ- 

ππαπα {ε[Ππιομάππι- εί, αιοά ποπ’ εοπιραϊτπετιξ, Γεὰ ροίῖπς 

«οοποοοίαπα Ες  Γ[εοαπάαπι ᾳποᾷ ἰαπείι ποίαε απαεάαπι 

Ῥυΐἱτεά]ηῖς Ῥγβείεγ παίηταπη εοπεερίαο ἸΊπ εο αρρατθαηί, 

Ίενες 1[ϊαε ααἰάεπι ΠΠί αἳ, Πουί αἲξ Ἠϊρροογαίθς, πι ΠΙΠΊΙ1Π1 

Γοείοαί. ΊἈΝαιι φαοά 1ρ[α ἀῑκίε ὡς ἥκιστα, Ερπϊβοαϊί Ἰάεια 
ταιιοᾷ ὡς ἐλάχιστα.  Λά Ίμαεο «οἶοτε ᾿1ρ[απι ἀεοεῖ ε[Το {9- 

πιϊπί Ῥοτ[ιί]ς πςο:{αππθη ἴαπι εχαοίο σαπάϊάαπα α παπι πῖς 

1ρία νἰάείατγ.  Θϊᾳπιᾶεπι ἴππα Γεπαῖπϊ ἵππα ρατὶ παίατα ο0- 

Ίογ6πι [ο]άοταπα οοΓρογαπι ἀπάποιξ, [εά 111 απΙάεπι εκ- 

ο έαπα, Ἠαῖο νετο αἆ οετίαπι απεπάαπι πιοάσπα αλα 

ΠΈΙΠΩΙΕ 11 Γεπῆπε οαπία ῥταείοι Ἠθίπταπι ε[ι, απο ἀρ[απι 

αἰῃοίαί, 1 ραγε αὐἴειη πί ΠΟἩ {8ππρε υἱ5 εἶας Ρας, βοιί 

ἀϊκίπιας, Πα οετίο αἰᾳα]ά ρτοτ[α5 Ππείε, οαππι [αηριῖς 
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τία τοῦ λευκὸν }ίνεσθαι τὸ σπέρια καὶ τὸ πῦον. ὁμοιοῦταυ 

γάρ πως τοῖς στερεοῖς σώμασι καὶ τὸ πῦον, ἅπερ ἐστὶν οἵ 

τὲ τῶν ἀγγείων χιτώνες καὶ τὰ νεῦρα καὶ οἳ σύνδεσμοι καὶ 

οἳ ὑμένες, οἵ τε χόνδροι καὶ τα στα. {ᾗ ὃδ᾽ αὐτὴ καὶ τοῦ 
τὸ ὑφιστάμένον ἐν τοῖς ὀὔροις λευκὸν ὑπάρχειν. αἰτία. καὶ 

}ὰρ καὶ τοῦτο τῷ πύῳ τὴν γένεσὲν «ανάλογον ἔχει, μεταξὶ) 

Ἐετογμενην ἐκείνου τὲ καὶ τῶν κατὰ φύσιν χυμῶν. ὕσον 

Αλ τῆς τροφῆς ἐν τῇ τοῦ "μονο εύεσευ τὴν απὸ τῆς 

φύσεως ἑνέργειαν ἐξέφυγε, τοῖς οὔροις ὑφίσταται, οὔθ᾽ ὡς 

τὸ αἷμα μεταβληθὲν ὑπ αὐτῆς οὔ δ ὡς τὸ πῦον τῆς παρὰ 

φίσιν. αἰτίας ἐν τῇ γενέσει μεταλαβὀν. 

εχίτα ΓΗ ναῖα Ίαοεαί. Εὶ Ίαςθο αι]άεπι οαµ[α εβ, ους εἳ 

{επιει εί Ῥια5 αἲρα Παπ. ΄ Ἴαπι ρα ποιο Γοἰιᾷ] εἴἶαιι 

οογρουίλεις απιοΔαπηπιοάο α[πη]αίας, Ύπαθ {απῖ ναίογαπη 

απίσαο» πετνί, Πραιπθπία, .-... ζατα]ασίηες εἲ 

οἷα, ΕΠ νονο εαπἆεπι εἰἶαπι οὗ οπιι{απι αἱ. αιιοά 

Ἱαπ πχ] Γαρβάεί,. ἨΗαρεί επῖπι ρατὶ Ππι]εια ουἱα ίπποι, 

πϊπήταπα αλ τας οἱ Ἱναππουμπα. αυ Γεουπάππι παϊαγαχα - βιπί 

πιεθίατα,. Οπάφαἰά  επῖαι απτεπ ἆππαι ΤΠ ησῖπθπι γευ-] 

“ἀεγείυσς, παίαχαςο αοἴἴοπεπα ἀεομπανίε, [αρ[άεί ἵπ αγία 

ἨοἨ Ἱπιπιπίαίαπαι (υ]άεπι α παίπτας {Πομί. [απραίς, ηθο ἴαππεῃ 

πί ρης ἃ οµηία ῬΥδβείαες παίιχαπι 1Π 1ρία ΡΟΠεΤΑΙΙΟΠΕ ν]- 

Παίαπι, εντπ εόγι, Ὅ 



ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΓΝΟΣΤΙΚΟΝ 
ΚάΙ Γ41ΠΝΟΥ ΕΙΣ ΤάΥΤΟ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Β. 

Κά. Οµατι, ΤΠΙ. [619.] ἃ Ε. Βα[. Ῥ. (4154.}) 
α. 

[οι9] Οἱ δὲ ὕδρωπες οἳ ἐκ τῶν ὀξέων νουσηµάτων πάν- 

τες κακοί. οὔτε γὰρ τοῦ πυρὸς ἁπαλλάσσουσιν, ἐπῶώδυ- 
νοί τέ εἰσι κάρτα καὶ θανατώδεε. ἄρχονται δὲ οἱ πλεῖ- 
στου μὲν ἀπὸ τῶν κἐνἑώνων καὶ τῆς ὀσφύος, οἳ δὲ ἀπὸ 

τοῦ ἧπατος. 

.Ἀατὰ μὲν τὴν ἀρχὴν τοῦ συγγράμματος αὐτὸς ἔφη, 

σκέπτεσθαι δὲ ὧδε χρὴ ἓν τοῖς ὀξέσι νοσήµασε, πρῶτον μὲν 

ΗΙΡΡΟΟΒΑΤΙς ΡΒΟΩΝΟΦΘΤΙΟΟΝ . 
ΕΤ σΑΙΕΝΙΙΝ ΕΜ ΙΙΡΒΒΕὉΝΜ 

ΟΟΜΜΕΝΤΓΑΒΙΙΩς 1. 

Ἱς 

11γἄτορες ες αεμῖς ππογδίε ΟΠΊΠΕΣ πια[ὶ, πεφιε επἰπι Τε- 

ὄτεπι [οἶωμπέ εἰ οµπῃ ἀοίοτε [ωπὲ υε]επιεπεὶ ασ {είαίες. 

Πποιρίιπε αιίεπι ρἱωγιπέ αὖ ἐίδιως εἰ ἱωπιδίς, «φμίάαπι 
νετο α ᾖεοοτε. 

Βικεταί Ἡἱρροοσγαίες Ἱπῖῆο Ἱα]ας Πδτῖς Γαπί απἴεπι 

Ἠαεο {Π αεα{ῖβ πιοτρῖ οοπ[ἀεταπάα, Ῥτίπιααι οπίάεπι 4Ώ 
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τὸ πρόσωπον τοῦ νοσέοντος, εἰ ὅμοιόν ἐστι τοῖσι τῶν ὑγιαι- 

νύντων. ὕὅθεν ἔνιοί φασιν οὐ περὶ τοῦ νεκρώδους προσώ- 
που µόνον ὡς ἐν ὀξεῖ νοσήµατι, ἀλλὰ περὶ τῶν ἑξῆς ἁπάν- 

των }εγονέναυ τὸν λόγον αὐτῷ, μηδὲ τὸ κατὰ τὴν τελευτὴν 
τοῦ συγγράµµατος εἰρημένον ἀναγνόντες ἔνθα φησέ' ταῦτα 
δὲ λέγω περὶ τῶν ὀξέων νοσημάτων καὶ ὅσα ἐκ τούτων γί- 
νεταυ. καὶ µέντου καὶ Φαίνεται περὶ τὲ τών ἐμπυημάτων 
εἰρηκὼς ἔμπροσθεν οὐ μύνον ἐκείνων ὅσα κατὼ τὴν εἰκο- 
στὴν ἡμέραν ῥήγνυσθαι πέφυκεν, αλλὰ καὶ τῶν εἰς τιν 
τριακοστήν τε καὶ τεσσαρακοστὴν καὶ ἑξηκοστὴν ἀφικομένων, 

ἔτι τε πρὀσθεν ὑπὲρ τῶν ἄχρι τῆς τεσσαρακοστῆς ἡμέρας 
ἐκτεινομένων νοσημάτων, ἔνθα φησίν εὐπνοιαν δὲ χρὴ κάρτα 
νομίζειν μεγάλην δύναμιν ἔχειν εἰς σωτηρίαν, ἓν ἅπασι τοῖ- 
σιν ὀξέσι νουσήµασι, ὁκόσα σὺν πυρετοῖς τὲ ἐστι καὶ ἐν 
τεσσαράκοντα 1μέρησε κρίνεται. καὶ νῦν ἄντικρυς εἶπεν, 

οὗ περὶ πάντων ὑδρωπων ποιούµενος τὸν λόγον, αλλ ὅσου 

περ ἂν αὐτῶν ἐκ τῶν ὀξέων νοσημάτων γένωνται. καὶ περὶ 
μὲν τῶν ἐμπύων τε καὶ φθινωδῶν καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς ἐρεῖ 

πορτί {αοῖες Πηιῖ]ϊ ΠΕ, Ῥεπο να]επίῖαπι, Ἑκ απο Ρρ]ετίαμε 

εχιβΙπιαταηῖ ποΠ ἆε πιογ[ετα {αοῖε ἰαπίππι 1η θοπίο ΠΙοΓΡοΟ 

οοπίγαοία, [εἆ εἰῖαπι ἆε τε]φπῖς οπιπῖρας Ππβαίαπι αἩ 

εο ἀῑ[ραίαίίοπεπι {[Πε. Θεά ποπ Ίερετε, τρίτος, αποά 

1ρίε εχίτεπιο Ἠῦτο [αβ]απχῖί Ἠϊ6 γεχὈῖ: Ίαεο αµίεπι ἀἱσο 

ὧε πποτδἰς αομες αἴφιμο αἰίς οπιπΐδως φμὶ εν ἔρ[ς παδεπι 

ογἱρίπεπι. Αἰίαπιεα εἴ ἆε [αρριταϊοπίραφ Ιοᾳππίπα ε[α 

οοπβαΐ, ΠΟΠ 19 πιοᾷο ᾳἀαε νἰρεβππο ἀῑε αβτυπιρί ἀερεπέ, 

νετ 1] εἰἶαπι ϱπαθ αἆ ήρεβπηυπι, ααἀταρεβπαυπι εἲ 

{οκασεβπαυπι ἀῑεπι Ῥγούάσουπίας, αἴαθ Ίίεπι ἆθ πιογρῖς 
αυῖ αἶααε αἆ οιαάταρε[ππππα ἀῑεπι ἀῑΠεταπίατ, αρὶ αἲξ: 

[ρίταπαϊ νεγο ᾖ[αοϊ[αίεπα επἰ[είπιαγε οροτεει ναἰᾶε ππαβπαπι 
υἶπι αἆ [αἰμιεπι Ίιανεγε ἵπ οπιπἰδι αεμείς ππογδὶς ομίδις 

εοπ]μπεία [εὐγὶς ε[ξ, φμῖφιιο ἀἰεδις φμαάταρίπια ]μάίκαπιμγ, 

Έι πππο αυἶάεπι ΠΟΠ 4ε οπηαῖ [ρεοίθ απαο ἀπίετ ουίειῃ, 

{εὰ εα ἀππιίακαῖ ο«υαθ αομίο ΠΙΟΤΡΟ [αρειγεπῖξ, ἀῑοίαγαπι 

{ε πιαπ]{εβο Ροβίείατ, Ουίπ εἰίαπι ἆε ρυτα]επί]5 εἰ ἰαβί-- 
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καὶ πρὸς τούτοις «ἔτι καὶ εερὸ πεταρταίων ὁμολογουμένών 
καὶ τούτων χρονίων νοσημάτων. οἳ γοῦν ἐκ τῶν οξέων νο- 
σήμάτων ὕδρωπές ὅτε. πάντες εἰσὶ κακοὶ μήτε τὸν πυρετὸν 

παύοντες, ὀδυνηροί τε διαμένοντὲς, αὐτὸς εἶπεν. ἐδίδαξε δὲ 

καὶ τὰς γὲνέσεις αὐτῶν, Ίπατος μὲν, ἄντικρυς ὀνομαστὶ µνη-. 

: μονεύσας,« ἑνὶ δὲ. .κοινῷ. λόγω. τῶν ἐν τοῖς κενεῶσε μορίων, 
ἅπερ ἐστὶ νῆστις καὶ μεσένεέριον, ἑντερά τὲ λεπτά. προσα- 
7ορεύειν :7ὰρ εἰκόρ ἐστιν αὐτὸν ἐκεῖνω τὰ μύρια κενεώναρ, 

όσα μέταξὺ τῆς τε τοῦ θώρακος ἐσχάτης πλευρᾶς έσευ καὶ 

τοῦ «τῆς« λαγόνος ὁστοῦ. Γ 650 1 καὶ γάρ. τοι. καὶ πενὺν ἅπαν 

φαίνειαι τοῦτο τὸ χωρίον,. εἰ παραβαλλοις αιτὸ τοῖς ἄνω- 

Όεν αὐτοῦ μέρεσι καὶ κατωῦεν ὀστώδεσιν. ὑπάρχουσιν ἄῑις-, 
φυτέροις. ἔστι δὲ καὶ λαπαρὸν ἅπαν τοῦτο τὸ µόριον,. ὄκαν. 

γέ ἁὴ πρὸ ὀλίγου τις ἐμπεπλησμένος ᾖ. αιτίων. τε καὶ πρ-., 

τῶν. : καὶ µοι δοκεῖ Μαὺὶ ὁ ποιητής αὐτὼ ταῦτα τὰ μόρια 

τοῦ. σώματος. ὀνομάζειν λαπάρας. ὑδρώπων μὲν οὖν ἁπάν- 

των ἡᾗ κοινὴ «γένεσιο. αποτυχία ποῦ τῆς αἱματώσέως ἔρχου 
' 

κ.  Ὁ κ ιν 

4ἱς αἴφαα 1π[αρετ ἆε απατίαπῖ Ρο[ίεα ἀῑοείᾳ 41ο [απε 

ΠηΟΥΡΟΡ. Πεπιο α{ι ϱα1; ἀ{αίαγπο Ποπ εἶζα {αίθαίιις, 1ια-. 

ᾳµε αφιιαία ΟΠΙΠΟΙΑ ΠΠίεχ ομΐεαι αιιας αςπίο πιοχθο {μρευ-., 

ψεηῖῖ πιβ]απι ε[ἴε ἀῑκις, τί ια πθο Γεῦτεπα ἆ[οαιαξ εἰ 

ἀοἱογεπα; Ρετρείιο. εχο]{εῖ,. Γι απίεπι οτίπαι εἴῖααι οίτειι-., 

αἷξν ἀμπι εί ]εοονῖδ ποπιϊπα απο [αο πιεπίίοπεπι εἳ 1148: 

αμαέ ἵπ, άρα οου πείς. ραγῖθδ πο: οοπηΠιαΏΙ ποσαρια]ο. 

οοωρ]εοίασ, 4αθ [αμί ]ε]ααπε, Ἰαοίες {εππίαιο Ἱπίε-, 

ἤτια. Ἰνάπιαο νετίβπι]]ο εἰ οιηΠες εἳδ ρατίες αὉ Η]ρρο-., 

ογαίθ. πενεώνας .αρρε]]ατῖ, 48ο ἠπίοτ. οπίχεπααιη ιογαοίς., 

οοίἵαια εἰ- εοχθπέ1οίς. οἷ[α εοηπεμίας, βἰᾳαϊάσμι. ἀπαι]ς.. 

ἰοῖα. 1114. τερίο! νἰἀείιχ,  Π ία οπαι ἀπζετηῖδ απαπα ου. 

Γαρεγῖς ρε ῦας αἰτίδᾳιο ο[[είδ οοπίη]εχῖ. . ΕΙἰ νεγο εἰίααι. 

Ρατς ία, ἴοία ρτασῖ]5, Ιποάο. απῖδ πο. ρασαπι. απίε οἴραπι 

Ροίωπιφιό ἁαπαρζεσίέν, Παΐφαο ἀ1ρία5 ρτορίετεα Ῥατίες Ροξία 

λαπάρας, : παπι λάπαρον, οτασἷ]ς Πσωϊιοαί γουαγο νἰάείας. 

Επιπινετο. οπιπῖς Ππίες οπίεπι αθιία νἰμαίο (απηρυϊβοαἰΙοπίς. 

ορετο αε(πε ρτονεμ]ί. Ἱαπηιαπι επῖσι ἰμ. πεπίτο οί ορ--. 
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γίνεται. καθάπερ γὰρ καὶ ἐν ση πέττεται τὸ σιτία, 

κατὼ τὸν αὐιὸν τρόπον ἓν ἥπατι καὶ φλεψὶν ἡᾗ ἐν τῇ κοι- 
.” -- ’ Ν , ἁ Δ ή 3 ” ; λίᾳ προπεφθεῖσα αροφη. καὶ µέντου καὶ ὦρ ἐν τῇ κοιλία 

η) ” ΄ 4 ” 

ποτὲ μὲν ἧτιον ἄποιυγχανεται τὸ 1ης πέψεως ἔργον, ἐστιν 
ε .” / 3 . ΄ 

ὕτε δὲ μᾶλλον, οὕτω καν τῷ ἥπατι. πάσχει γὰρ τὸ ἧπαρ 
3 Δ ” 3 

ἐνίοτε μὲν αὐτὸ καθ αὐτὸ πρὠτον, ὥσπερ καὶ ἡ /αστὴρ 

ἐνίοιε δὲ κατὰ συμπάθειαν ἑτέρων μοθίω»: εὔδηλον οὖν ὅτυ 
τὰ πάντα αμήν ἀλλήλοις ἡ τῷ γειτνιᾷν ἦ τῷ κοιρω-- 

νίαν ἔχειν μεγάλην κατὼ τὼ ἀγγεῖα καὶ νεῦθα πάσχευ. οὕτο 
/ 9 Ά.. ξι / -” / - , 

τοίνυν καὶ τὸ Ίπαρ διά τὲ φλεβῶν μἐγάλων συνῆφὕαυ φαί- 

γεται καὶ σπληνὲ καὶ γαστρὶ καὶ ἐνιέροις, ἤ τὲ θέσις αὐ-- 

τῶν οὕτω πλησίον ὡς ἔνια μὲν ἅπτεσθαι, τινῶ δὲ ὀλίγου 
» φὰς ω τ 3 ς 

δεῖν φαύειν αὐτοῦ,  σπληνὸς μὲν οὖν οὐκ ἐμνημύνευόεν ὁ 
1 αν 3 δὴ ῃ .» 2ς. / / ε λό τ 
πποκράτης, ἐπειδὴ περὶ τῶν ὀξέων νοσημάτων ὁ λόγος ἦν 

αὐτῷ. «φαίνέταυ δὲ τοῦτο τὸ σπλάγχνον, ὅταν ἓν χρονίοις 
/ ας Κ ; ι. 3 / ’ 4 

νοσήµασι σκιθῥωδη λαβή διαθεσιν, εἰς συμπάδθειαν τε τὸ 

ἧπαρ ἄγειν, ἐδέρους τε ὃι ἐκείνου μέσου τῷ παντὶ σδώματυ 
κ’ ” [ 

κατασκευάδειν. ἅπατος δὲ καὶ τῶν κενέώνων µέμνηται καὶ 

απαπς, ο 1 ]οοίποτα εἰ νεπῖο αλπιεπίαπα, αποά ρεῖαθ 

11 γνεηἰτίοι]ο οοποοςίῖοπεπι αἀερίαπι {πεγαί. ΟΘΟµαίπ εἰῖαπι 

Ποιϊ ἵπ νεπιπιομἰο Ρ]15 πιΙπᾶδνε γ][αία οοποος[ῖο ε[ὲ, Πία 

εἰ ἵπ ]εείπογθ. ΊΝαπι πῖ γεηίετ, {1ο εἴῖαπι ]εοτχ ηΙΙΠο Ῥεχ [6 

Ρείπυα; ημπο εκ οοπ[οη[α οτι α]ῖ6 Ρατβας α[Ποίας, 

ΕΠΙ απἱειη ενίᾷεπθ οπηπῖα (πας πμίιο {ε[ο αἰΠοϊαπί γε 

Ρτορίες νἱοϊηίαίεπι νεὶ ααοά πάσα ἀπίεν [ο λαρθαπί 

Ρεχ να[α εἰ Ἠ6ινος οοπιηετοῖμπα α[ῃοί, οδἱο φαϊάεπι Ίεοιε 

οὔπι 116Πε, νεπἰγῖοπ]ο εἰ Ιπίε[Πῖ6, πηαρη]6 νεπῖ6 οοπηεοίἰ 

νἰἀείαχ, αο Ῥγαείετεα 1]]5 ε[Πο {απ νΙοείπαπι, πί εκ Ἠ]9 

αμφπα αηπεχα, ατα ρτορεπιοᾷὕπα οοηἰῖσαα Ππί, Ῥεταπι 

ἨΗιρροοταίες πα]]απα Πεπῖς πιεπἰ]οίεπι Γεοῖί, αποᾶ 1ρ[ε ἆθ 

πποτΡρ]ς αοιίῖδ ἄῑσετε Ῥγορο[αεσῖ. ΑΡρρατεϊ ἴ8πιει 14 νὶ- 

[ειδ, Π αιπαπάο π γείετῖ ΠΙΟΓΡΟ [οἴτχλοίαπι α]ἰ(ααια αΠθ- 

οἴἵοπεπι οοπἰταχετΙξ, ἰτππι Ίεοις ἀρίαπι Ππηλίεν α[ποετο, 

ἴππι ε]αδ οοσοαΊοπε Ἱγάτορας ἵπ 6ΟΤΡΟΣΕ ππϊγεχίο εχοϊίαχθ. 

Μεπιϊπῖϊ απίεπι ]οοϊποτῖς εἴ ραχµτπι Ἱπαπίαπι εἰ αηπαγαπα 

6ΔΙΕΝΌΘ ΤΟΜ. ΧΝΙΙΙ, ΡΑΠ6 ΙΙ. Π 
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διδάσκει τὼς διαφορὰς τῶν ἐπ αὐτῶν γινομένων ὑδέρω», 

ὡς διὰ τῆς ἑξῆς λέξεως ἔσται δῆλον. 

β'. 

{436 Οἶσε μὲν οὖν ἀπὸ τῶν πενεώνων καὶ τῆς ὀσφύος 

αἱ αρχαὶ γίνονται τῶν ἑδρώπων, οἵ τε πόδες οἰδέουσι 

καὶ διάρῥοιαι πολυχρόνιου ἴσχουσιν, οὔτὲ τὰς ὀδύνας λύου-- 
σαι τὰς ἐκ τῶν κἐνεώνων τε καὶ τῆς ὀσφύος, οὔτε τὴν 

γαστέρα λαπάσσουσαιω 

.. , ο ε 

Τὸ μὲν οὖν οἰδεν τοὺς πόδας ἁπάντων κοινὸν ὑδέ- 
3 ; - .. [ .» ) 

θων' ἀμέλει καὶ τοῖς ἐφ παει συνεδρευειν αυτό φησυ. γι- 

φώσκομεν ὃ᾽ ὅτι καὶ τοῖς ἐπὶ σπληνὶ καὶ ἁπλῶς ἅπασι τοῖς 
3”, Ἆ ᾿ νά ν σε , 3, 32.» ’ ’ 3 - 3 3 

ἄλλοιο. τὸ δὲ τῆς διαρῥοίας ἴδιον ἐξαίρξτον ἐστο τοις επι 

μεγεῶσιν ὑδέροις,. ὅσου τῆς νήσιξεως 3 τοῦ μεσένιερίου 
, ᾽ . ’ ” - 

σλεγμαινόντων γίνονται. μάλιστα γαρ ὃη τουιοις ακρατεις 
ε ’ ” 3 ᾿ -- .. .) ι - . « ΔΝ .) ι 

αἱ φλέβες εἰσὶ, δι ὧν ἕλκει τὸ ἦπαρ εἰς αὐτο τὴν τροφήν, 

Ἱπίου οπίοπι, «ΎιΦ Ί]]αο ραγῖαπί, ἀἰΠετοπίϊας εχροπΕ, 14 

απο ετἰ εκ 1δ ο«μας [εηπππίας ἀῑλαοιάωπι, 

ΗΠ. 

Ομίδις ενξο αὖ ἠίδις εἰ ἱωππδίὶς ρτἰποϊρία [ωπε Πιγάτοριπι, 
Ρεᾶες (μήπεπε εἰ ἄἰατγμοεαε ἀἰμίμγηαε ἀειϊπεπὲ, φας 

πεφιε «οΐογες ει; Ιϊδων ας ἰιπὸὶς οὐογίος [οἰυιπιί πεφμε 

επίγεπι πποἰἰιμτὲ. 

ἵπ οιπιΠῖ [ροοῖε α4παε ἀπίεν ομίεπι αεφΙθ {ππιεμί Ρε- 

ἀςε. ἵΝαπι 14 4πποαπε Ηἱρροοταίες εναπῖγε ἀῑοΙί, ἩΡῖ νιῖο 

Ἰοεϊποχῖ Ῥγονεπίί. Όιοά απίεπι εἴῖαπι {ἱ α Ἰἶεπε ογίαίας 

Βἶᾳπαο ας 1ΐεπι οΠΙΠΙΡας πί νειρο 1πο ἀἴοααβ, 1άεπι 

η οοπΗησαί, οεγίο οοπηρετίαπι ποὺῖς εβ, Αἱ νεπἰτῖς 

"Ῥτοβανίαπα ργορχ πα. Ῥεομ]ίαγεας εβ εἶης απαθ 1πίευ 

οίεια ϱ1.πά 1Παπεδιρατίες Ίε]απο ἀπιε[Ιπο νο] πιε[επ{ετῖο 

ῥή]εσπιομα Ἰαβοταπίίρας εχοἰιαχιηί. Ἠϊ επῖπι πιακίπια 

μυεοῖ]]ας νεπας [αμξ, απἶριι Ίεοιι αἆ [ο ἰταλμί αἱπτει-- 
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ὥστ᾽ οὔδ᾽ ὑπηρειεῖν τῷ σπλάγχνῳ πρὸς τὴν ἀχάδοσιν, οὔτε 

µένειν ἐν τῇ, νήστει καὶ τοῖς λεπτοῖς ἐντέροις τὴν τροφήν. 

κάν εἰ ἀθῥωστοῦντα τύχη ῥβαρυνόμενα πρὸς αὐτῆς, οθεῖ 

κάτω παραχρῆμα πᾶσαν αὐτὴν, καὶ αὕεη τῆς διαθῥοίας 

αἰτία. καὶ δὴ καὶ ὁὀιαφθείρεσθαι τὴν τροφὴν αθροίζεσθαί 

τε πολὺ τὸ χολώδες εἰκός ἐστι διὼ τὴν τῶν φλεγμαιγόνιων 
μορίων Θερμότητα. δῆξις οὖν οὐ σμικρὰ γίνεται διὰ ταῦτα 

τοῖς ἐντέροις, ἐρεθίζυυσα πρὸς τὴν ἀπόκρισιν τῶν περιεχυ- 

µένων ἐν αὐτοῖς, καὶ αὕτη πάλιν αἰτία δευτέρα τῆς διας- 

ῥοίας ἐστίν. εἰκύτως ὃ᾽ αὐτάς φησιν οὔτε τὰς ὀδύίνας 

παύειν οὔτε λαπαιτειν, τουτέστι κενυῦν καὶ προδιέλλειν τὰ 
τῆς γαστρὸς οἰδήμαια, δηλών [691] καν τούτοις ὅτι μετ 

ὀδύνης ἐκκρίιουσεν, ὅτε τε τὸ ὑπογάσιριον ὅλον αὐιοῖς εἰς 

ὕγκον ἐξαίρειαι. τὰς μὲν γὰρ ὀδύνας ἀναγκαῖόν ἐστι γίνε- 
σθαι διά τε τας φλεγμονὰς καὶ τὰς δήδει, τὴν γαστέρα 

ὃ᾽ ὅλην ἐξαίρισθαι τῶν ἐντέρων πληρυυμένων πνεύματος 

φυσώδους, οὗ τὴν μὲν γένεσιν εὔλογόν ἐσιιν ἔπεσθαι ταῖς 

ἰππι αἀεο πί ποο ν][οετι αἆ ἀῑρε[βίοπειι [αῬ[εγνίαπί πες 
απιεη πα Ἰη Ίε]απο εἰ {επαῖρας Ἰπίιε[Πῖς πιοσαχνῖ ΡοΠῖε, 

Ὃ ας {Π Ἱπβτιπα ἆποφμε {ιετιηῖ σταναία αἰἰπιεηίο, 1ᾷ οπιΏ6 

οοπ{ε [ία ἀθοτίαπι Ρρτορε]]απῖ.  ΕἘῖ αεο Πμχις νεπἰτίθ 

οαπία εἴἰ. Θεά αἱ πυϊτπεπίαπα οοτγιαπιρὶ εἰ Ρἱατίπιαπα 

εχογεπιεπΏ ῬΙΠοί αοεινατί, Ῥτορίει ράγίῖαπι πας ΡΗ]ε-- 

Έπιοπε {οτηπεπίασ οα]άΠίαίεπι νετὶβπιῖ]ε εΠ. εἰ Ἱπάε ααἰάεπα 

νεμεπιεμίες πιοχάετῖ Ππίε[ίπα εἰ Ἱτχιίατί αἆ εκοτείῖοηεπι 

εοχΗπΙ Ύ1άε ἆπ 1ρῇς οοπΙπαπίατ, ΕΠ απίεπι Ἠαεο αἰίεγα 

Πακις νεηἰτῖ οαι[α, δεά εαπι αυἶάεπα Παπά ἴεπιετο ηεο 

ἀο]οτες [εάατε πεο νψεπίγεπι [αράμοσετε ἀῑκιε, Παπ νεγραπι 

λαπάττειν, πο [ας ε[ὶ Ηϊρρουναίες, [ἱρηϊβσαί Υασπατο εἰ 

γεη!γϊ ΓΠΠΙΟΓΕΠΙ αἆ αεηια]ίαίεπι τεάίσετε, εκ αι] θιας εἰῖαπι 

νεχρῖ ο[ιεπα1ί 6ο5, αιῖ Πο α[Πεοιί Γαπί, ουπι ἆο]οτε τε-- 

4εγο αἰνί εχογεπιεπία εἰ παπι νεπίτεπι ἴοίππι 1ρῇ9 ἀπίια- 

πημ][ο. Όιίρρο ἀἆο]οχον εχοϊἰατῖ πεοε[ε ε[ {μπι ρτορίες 

Ῥμ]ορπιοπας {ππη ρτορίεν ποτά. Ὑεπίγεπι ααΐεπι ἰοίσπα 

ἠπίαπχείοετε, φμοὰ Πμίεβίπα Παίπο[ο [μήνα ρ]επα ΕΠί, εκ 

Η 2 



116 Γ4 1ΠΙΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΝΚΡΗΑΤΟΣΣ 

Εά. ματῖ, ΤΠ. [01 "Ἡ χι. Ῥα[. γ. (455.) 
ἀπεψίαιο. τὸ δὲ οὐ μένιν ἔνδον ἀθῥωστίᾳ τῆς περισταλ- 
τικῆς δυγάµέεως τῶν ἐντέρων γίνεται. 

, . ϱ 
“Οκόσοισι δὲ ἀπὸ τοῦ ἧπατος οἳ ὕδρωπες γίνονται, βηχες 

τε καὶ θυμὸς ἐγγίνεταν αὐτέοισυ καὶ οὐδὲν ἀποπτύουσιν 
ἄξιον λόγου καὶ οἳ πόδες οἰδέουσι καὶ ἡ γαστὴρ οὐ δια- 
χωρέει, εἰ μὴ σκληρά τε καὶ πρὸς ἀνάγκην καὶ περὶ τὴν 
κοιλίην γίνεται οἰδήματα, τὰ μὲν ἐπὶ δεξιὼ, τὰ δὲ ἐπ 

ἀριστερὰ ἱστάμενά τὲ καὶ παταπαυόµενα. 

Θυμὸν εἴρηκε νῦν τὴν προθυμίαν ἣν ἔσχουσι πρὸς τὸ 

βήττειν, ἐρεθιξύμενου μὲν ὡς πρὸς τὸ σύμπτωμα, παρα- 

χρῆμα δὲ αὐτοῦ παυόμενοι καὶ µόνον αρχῆς τοῦ βήτιει 
πειρώμενου. ὃ γὰρ τοῦ ἥπατος ὄγκος ἐγκέίμενος ταῖς φρεσὶ 

στενοχωρίαν ἐργαξεται τῷ πνεύμµονι. παραπλησίας οὖν δια- 

Φέσεως γινοµένης τῇ καιὰ τὰς ὄντως αὐτῷ στἐνοχωρίας, 

ον τας, πῖ ε[ ταίϊιοπΙ οοπ{επίαπειπα, οΙσίποεπι ἀποθπίε, 

Οιοἆ αμίεπι ἀΠπία5 ΠΟΠ ΠΠΟΤΕίΠΓΦ Ῥτορίετ Ιπιρεοϊ]Ιαίεπι 

γεἰεπίτ]ο]ς {αου]{α[19 Ἱπίε[ΠΙποταπα αοοις1ί, 

ΤΠ. 

Οἱδις νετο αὖ Ἱεραιε Ἰγάγομες [πέν εω[ῃς εἰ ει[εᾶι 
εμρίαιιας ἐρ[ς Ἱππα[οῖίμγ, πλίφμε ε[]αιι ἀἰσπιπαῃ εα- 

[ριωπὶ αο γεᾶες ἐμππεπε νεπίετφμε ποπ ἀε]ίοι, πὶς εἰ 

ἆμγα εἰ αἆ πεεε/[]ἑαίεπι εἰ εἶγεα υεΠΙΥΕΠι ΕΜΠΠΟΥΕΣ Ργο-- 

ἄεμπε, Δθμὶ ρατιπι αἆ ἄεπιτα ραγίῖπι αἆ [πίτα έπη 

ο. ἔμπα ἀῑε[ιτιπε. 

Όυοά Ηϊρροεταιες θυμὸν ἀῑκίί, πος εμρἰαἰίαξεπα νεγεῖ- 

ππμς, αἆ [πα Ῥτορεπ[οπεπι Πρπϊβοαί, αἆ Ύααπι 11 ἴαπ- 
απαπι αἀνετ[ας [Ὑπιρίοπια ἀσπαπίασ, {Γεά οοπ[εβῖπι γῖςκ 

είίαπιπαπα α[ῆγα ασστε[ῃΙ οοπᾳυε[οαπί, ΊΝαπι ]εοϊποτῖ5 ππο-- 

Ιε5 ἱταΠδνετ[ο [ερίο ΙΠοΜΠΙΡΕΗΠΘ, Ῥα]πιοπῖ Ῥασῖ απρα/[απι, 

Όυιαε αἶάεπι αΠεοίῖο 4πππη γεχαε 11 απρα[ίαο Πα] Πε, 
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δὲ ἃς φλεγμαίνων τε καὶ καταθῥοϊξόμενος ἐκ τῆς κεφαλῆς 

πάσχει. προθυμοῦνται μὲν βήττειν, ἐλπίξοντες ἐκ τοῦ κὲ- 
γῶσαι τὸ λυποῦν ἰάσασθαι τὴν στενοχωρίαν. ἀρξάμενου δὲ 
αὐτοῦ παραχρῆμα παύονταυ διὼ τῆς πείρας αὐτῆς εἰς γνώῶ- 
σιν ὠκριβεστέραν ἀφικνούμενοι τῆς διαθέσέως, αἰσθανόμὲ- 

«νοί τὲ σφῶν αὐτῶν ὅτυ μάτην ἤλπισαν. ἀλλὰ καὶ ἡ φύσις 

αὐτὴ καθ’ αὐτὴν ἐπώγει βῆχα, τὼςο ἐμᾳράξεις τοῦ πνεύμο- 

νος ἐκκαθαίρουσα», κἂν ἡμεῖς μὴ προαιρώμεθα βήττειν' ὧσε 

ἑργῶδες εἶναι πολλάκις ἀντισχεῖν τὲ καὶ κωλῦσαυ τὸ σύμ- 

πτωμα, νῦν οὖν ὁπύτε διὰ τὴν στενοχωρίαν ἐπὶ τὸ βήτ- 

τειν Οἱ κάµνοντες ἔρχοντοι µάτην, ὡς ὀνησόμενοί τι τὴν ἐκ 

"τῆς φυσικῆς δυνάμεως ὑπηρεσίαν οὐκ ἔχοντες αὐτίκα παύον- 

ται. διὰ ταῦτα μὲν γὰρ ἡ προθυμία γίνεται τοῖς οὕτω 
κάµνουσι τοῦ βήττειν. ἀπολείπει ὃ᾽ αὐτοὺς ἐν τάχει τοῦρ- 

γον, ὧς ἂν μηδὲν ἀποπεύοντας ἄξιον λόγου. ἄλλα τοσοῦτον 

ὥσον εἰς τὰς τραχείας ἀρτηρίας ὀθῥώδές τε καὶ λεπτὸν ἐν 

τῶν περιεχόντων ἀγγείων τὸ ὀθῥώδες αἷμα συνθλίβεταυ δἵ- 
κην ἱδρώτός τινοο. ταῦτ οὖν οἱ ἀπὸ τοῦ ἧπατος ὕδρωπες 

απα ρα]πιο ἔππα Ῥ]ι]εσιποπο οοουραίς ἕαπι ἁ1[ΗἠαΠοπε, εκ 

οαρῖίε οὈεπίας Ργεπηίας, ἰᾷείτοο το απϊάεπι α[Γοοίαηῖ, 

Γρεταπίε ϱο αποᾷ ππο]ο[ίαπα ει ναοπαίο απηρα[ίαο Τε 

πηεᾷετῖ Ρροῇθ, Ύεγμπι ργοίῖπας πὲ οοερετο ἀε[βαπε, εκ- 

Ρετίεπίῖα 1ρία αΠεοίαπαι Γαππα σοτίο αρπο[οεπίες εἰ εχ [6 

1ρῃς Ππτε]]!σειίες {είνα [ο εᾶπα {ρεπι οοποερ][Πθ. Φεᾶ εἳ 
1ρία ῬΡες [ο παϊητα ποὺῖ εἰῖαπ ποα πιομεπΗρας [πι 

Γο]]οῖίαί, τί [περο ἁῆῃοῖ]ε Πι τεβ{ίετε εἰ πο αοοϊάαῖ Ῥ{ο- 

ἨἩθεγα. ΆΝαπο Ιβίίας φππηᾶο οῦ αησιυ[ίαπι {πχαβτα αερτῖ 

τα{Πποπ]ας ππονεπί, (αΏ ιά] ππα]απα αἰί(αα εκ ρατίο Ίενα- 

τα], ἵδπποι Γαοιι]ίαιῖς παίαγα]ῖ5 αακί]ο ἀεβιίαιΙ, Ρτοῖπιφ 

ἀείπαπί, Θᾳαίάεπι αερτος οαπι οἨ τοσα {π[Πεπάϊ οπρίἀϊίας 

ΙποείΠι, Γεά ἀῑα {α[ᾖῖς ποπ ἀθιϊπεί, ᾳποά η] ἀῑοία ᾱἷ- 
σπσπα εχ[ριαπέ, Γ[εά απαπίαπα πιοᾷο Γετο {επαῖσαπε Πι- 

᾽απονῖς εκ γα[ῖ [εχο[απα [απραϊπεπη οοπποπ Ρις ἴπ α[ρθ- 

ται ατἰοτίασι, [πάοτῖν οπ]αδάαπα ἵω[ας, οκρτϊπι ασ, ΕΙ 

Ι9 φπίάεπα ποἰῖς΄αηυα ἴπίες ομίεια α ]εείπογο οσία ἀβΙα- 

οω]ίαν α Ριαεζ]οιίς. Βγασίει µας απίεπι αλά εἰἴατα ἁἱ[ογ]- 
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Εά. Οµοτι. ΥΗΙ. Γ651. 605.] ἘΕά. Βα[, Ῥ. (195.) 
αφορίζονται τῶν προειρηµιένων, ἔτι τε τῇ βραχύτηευ καὶ τῇ 

΄ - . ῃ ’ [ Δ 3 
σκληρότητι τῶν ιπερχομένων κατω. διξρεῦ/ζονται γαρ ἐκει- 

’ 3 - 3, - . -” 

νου πεπονθύτων αὐτοῖς ήτοι τῶν ἐντέρων 3 τοῦ μεσεντὲ- 

ρίου. τοῖς ὃδ᾽ ἀπὸ τοῦ ἥπατος ὑδεριῶσιν, ὣς ἂν απαθών 
ὕντων τούτων, οὔτὲ διαφθειρομένης τῆς τροφῆς οὔτε βαρυ- 

νομένων ὑπ αὐεῆς τῶν μορίων, ἔθῥωνται γὰρ καὶ οὐ γίνον- 
ται διάρῥοιαι, μένει πλεῖον αὐιόθι τὸ τῆς τροφῆς λείψανα, 
τὸ μέν τι διαπέµποντα πρὸς τὴν ἐντὸς τοῦ περιτοναίου 

χώρα», τὸ δέ τι καὶ τῇ φλεγμονῇ τοῦ ἥπατος οἷον ἐξοπτω- 

µενα. καὶ μέντου καὶ τὸ δέρµα πᾶν αὐτοῖς, ὡς ἂν ὑπὸ 

φλεγμαιώδους αἴἵμαιος τρεφύμενον, οἰδαλέον τὲ γίνεται καὶ 

εὲ πιέσαις αὐτὸ τῷ δακτύλῳ, παραχρῆμα μὲν φαίνεται κοῖ- 

λον, ὀλίγον δ᾽ ὕστερον εἰς τὴν ἔμπροσθεν ἐπανερχόμενον 
κατάστασιν. οὐ μὴν εὐθέως ἐξ ἀρχῆς ἅμα τῇ μεταπτώσευ 
τῆς ὀξύτητος είωθὲ γίγνεσθαι τὸ τοιοῦτον, αλλ οἳ μὲν πὀδες 

οἱδίσκονται πρώτοι, ποθῥωτάτω τῶν θερμοτάτων μορίων 

ὄντες. [622] ἐπαναβαῖνον δὲ τὸ σύμπτωμα καὶ περὶ τὴν 

κοιλίαν πᾶσαν τὴν αὐτὴν ἐργάξεται διάθεσιν, ὥστε εἰ πιέ- 

σας τὸ οἴδημα δακτύλῳ κοιλαἰνεσθαἰ τὲ καὶ οἷον βοθροῦ- 

ππεπ ε[ι α Ῥαποϊιαϊο [Πεοϊ[αίεφαθ 6ογπ1 απο Ἱπίτα ἀε]- 

οποίας. Ἠ επι αΠες[ῖς [ο]]]οεί νεὶ ΠπιεβΙιπί6 νε] πιε-. 

Γεηῖετιο ογεῦτο Ἱγγ]ίαπίμν,.  ΘΟμἶδας γετο Ἰ]εοογῖδ νο 

αᾳαα Ιπίες ομίεπα ργονοπΙῖ, ἱαπηπαπα πο 1πα]ε αΠεο[15 1115 

Ρατίρις πεο οοτγηρίἰο αἰπιεηίο πεο ρτᾶναίἶ 4Ώ «ο ΠΊεΠΙ-- 

τίς, υα]επῖ επῖπι, γεπἰεν ποα Πως Γεὰ 1ο ἁῑαίίας αἰῖ-- 

πηεΠ{Ι τε] αῖας ἀπιπποταπίαχ, Ῥρατίϊπι αἆ 1 Ιπια ρεγι(οπαθῖ 

Γραίῖα Ἱπιπ[ζας, Ρατίπι γετο α ]εοίποχί ΡΙ]ερπιοηε 4πο- 

ἁαπιπποάο αἀμ[ίας, Αἲ νετο εἰῖαπι οι] απϊγετία, ααοά 

ΡΙια]{ο[ο [αησιίπα αἰία Πε, πιεί, αο {1 ἀΙβίίο εᾶπι ΟΟΠΙ- 

Ῥγε[Γεγίς, εκίεπιρ]ο οαναϊιτ ρβγΙΠΙΩΠε ρο[ίεα αἆ ρε άπαπι 

αερα αίεαι τεαΙξ,. Οταοά ἴαππεπ ΠΟη ασοϊἁτί Παπ αϊ 

πηοιῬης εκ ἀομίο ἀερεπενανιί, Γεᾷ ρεάες ῥτίπιιιπη, ηἲ ο μἳ 

α αλά [Ππαῖς ρατίῖριις αΌ[υπῖ ]οησίππιο, {άπιοχεΠ1 ΟΟΠΙΥΔ- 

Ἠαπῖ, ἃ οπἶρις [αγ[απι οοη[οεπάεμς πια]απη, [οίιο εἴἶαιη 

νεπίτοεπι Ππή]ίει οεεαραὶ αἆεο αἱ [ {ππιοχειι ἀριίο ργε- 
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Εὰ. Οµατι, ΠΠ. [622.] Εά. Βα[. Υ. (4155.) 
Δ ” 3. . 3 3” σθαι τὸν τόπον, εἰτ ὀλίγον ὕστερον εἰς τὴν ἔμπροσύεν 

ἐπανέρχεσθαι καταστασιν. ὅπερ Γπποκράτης εἶπε καὶ περὶ 
τὴν κοιλίην οἰδήματα γίνεταο ἱσταμενά τὸ καὶ παταπαυό- 

µενα. δύναιτο ὃ᾽ ἂν εἰρηκέναυ τοῦτο καὶ περὶ τῆς πρώτης 
ι] ” ” 3 

γενέσεως αὐτῶν ἔτο. καὶ γὼορ ἀρχόμενα συνἰστασθαι καθ- 
η ΄ ε .«- Ἶ ” ’ 3 ’ 

ίστανται πολλακις, ὡς ὄθξαι τιγὶ πεπαῦσθαυ τελέως αὗτα. 
Δ νά κ] ΐ 3 ῃ ν κ νι η 

µετα ταύτα δὲ αὐθις ἐπαίρεται καὶ πάλιν δὲ καθίστανταυ 
/ ” 

καὶ αὖθις πάλιν ἐπαίρέταυ. προελθόντος δὲ τοῦ χρόνου μὲέ- 
νευ μηκέτι καθιστάµενα. διαφέρει γε μὴν ταῦτα τῶν προευ- 

θημένων ἓν τοῖς κενεῶσι, τῷ ποιλαίνεσθαυ πιεξόµενα, φλε- 
ω , Δ 3 

γματικήν ἔχοντα τὴν φύσιν, οὐκέτι φυσώδει πνεύµατε κα- 
9 ’ 

Θάπερ ἐκεῖνα γινόμενα. 

δ'. . 

ΚΑεφαλὴ δὲ καὶ χεῖρες καὶ πὀδες Φψυχρὰ ἑόνια κακὸν τῆς 
τὰ κοιλύηο καὶ τῶν πλευρών θερμών ἐόντων. 

ππα8, Ίοομς 1ρ[θ οαγας ᾳπαβηπο ἀε[ο[ας αρραγεαῖξ, ἀεϊακς 

Ραυ]ο Ῥο[ 1π Ῥτίοτεπι Γεάθεπα τεγεχίῖ υιάεαίαγ. Τά αποά 

Ηιρροοταίες ἀῑκιίι [οχίρεῃο: αίφιε εἶγοα ΡεΠίγεπι ἔμππογες 

"Ῥτοειπὲ φμί εοπ/[[ἔπὲ εἰ ἀε[ιπιωπι. ὉΠαππῃαπα Ἠου εἰῖαπι 

Ρο[Πί αὖ εο ἀῑοίμπι ε[ε ἆε Ῥτίπιο Πρίοταπι οτία, λαπι 

ᾳπαπάο ΕΠΙΕΥΡεΥΘ Ἱπο]ρῖαπί ΡΙΕΓΗΠΙ(άε οομ[άαη!, αἲ ῬΓοι- 

{15 ἀεβι[Πε νιἀεαπίας, ἀεϊπάε γετο εχ[αγσιπί ἆοπαο τιιγ- 

{απιφαε οοπ[άπηπε αἴᾳαπθο Ιἴεταπι ροῇβεα τεποναπίατ. Ύε- 

γΗΙη Γεπιροχίς [ρα[ἱο ρειπιαπεπέ πθο απρ][μ Πάμπί, Ύε- 

ταπα 11 αἲ 116 ἀῑεγαπί, ᾳπος αἳ ἀπαπίραθ ρτοᾶῖτε ἀῑκί- 

ιδ, αιοᾷ 8 Ἠμπιογς ΡΙπΙίο[ο, ποι απίεπι ἃ Παἰπο[ο 

Γριπίία, Πουϊ 111 ρεπῖὰ οοπιρτεία εχοαναυίας. 

ΙΥ. 

Φιοά [ο εαρμῖ εἰ πιαπι5 ρεᾶε[οιε [τίρεαμε υεπ!ε εἰ ἶαιε- 

τίδιως οαἰεπιῖδως, πιαἰπι. 
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Εά, Οµατε, ΥΠ. [629.] Εὰ. Ῥα[, Υ. (135. 136.) 

᾿Εν μὲν τοῖς χρονίοις νοσήµασι καὶ μάλιστα χειμῶνος 

καὶ γέρουσιν οὐ μόνον ἐν ταῖς εἰσβολαῖς τῶν πυρετῶν, ἃς 

ἐπισημασίας ὀνομάδουσιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς διαλείμµασιν οὐδὲν 
Θαυμαστόν ἐστι περιψύχεσθαι τὰ πέρατα τοῦ σώματος, 
ἄσαρκά ϐ᾽ «ὑπάρχοντα φύσει καὶ ποθῥωτάτω κείµενα τῶν 
σπλάγχνων. αλλ ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ περὶ τῶν χρονίων 
νοσημάτων οὐκ ἔστιν ὁ λόγος αὐτῷ. τὸ τοίνυν ἐν τοῖς ὀξέσι 

καταψύχεσθαι ταῦτα τὰ μύρια κατὰ τὴν ἐναντίαν διάθε- 
σιν ὡς τὸ πολὺ γίνεται τῆς ἐν τοῖς χρονίοις ἐργαδομένης 

τὸ σύμπτωμα τοῦτο. κατ ἐκεῖνα μὲν γὰρ οὐκ ἕξι- (196) 
αγεῖται µέχρι τῶν ἄχρων τοῦ ζώου μορίων ἡᾗ ἔμφυτος Θερ- 
µότης ὑπ ἀθῥωστίας, ἐν δὲ τοῖς ὀξέοι διὼ μέγεθος τῆς 

τῶν σπλάγχνων φλεγιονῆς  ὀλίγον μέντοι τῆς αἱματώδους 

οὐσίας εἰς ὕλον ἥκει τὸ σώμα. πλεῖστον δὲ αὐτῆς ἐν τοῖς 

φλεγμαίνουσι καταμλείεται καὶ διὰ τοῦτο τῷ µέσα μόρια τοῦ 
σώματος, ἅπερ ἐστὶ θώραξ τὲ καὶ γαστὴρ, ἱκανώς φαίνεται 
Θερμά. γἰνεταἑ γὲ μὴν ἐνίοτε ἐν τοῖς ὀξέσιν ἐπισημασία 

3 [ή .) ς ια) -” 

µετά ῥίγους 1 ψύξεως οὐ µύνα τα πέρατα τοῦ σώματος, 

Ίπ ]οπρῖς πιοιρῖς ρει ϊεπιεπι ῬγαεΓετίῖπι οἱ [οπῖριας 

ἩοἩ [ο]απι 1π Ργϊπο]ριϊς αοοε[ἹοπιΠ1, ἐπισημασίας Οταεοί 
νοςᾶπέ, ΥετΏπῃ εἰἶαπι ο πάπα πιονρας ΠπεγπιϊΠί, { εχίτεπιαε 

οογροσΙ5 Ρρᾶτίες, 41αο εἰ μηΙΠίπιε «αΓΠο/αε Γ[απῖ εἳ ]οηςπιο 

αϱ[ιπί α υΙ[οεΓΙβδ τε[ισεταπίασ, ποη 4ερεί ππταπι ν]- 

ἀειῖ, Θεᾷ απππι Ἰου Ἰρτο Ηϊρροοσταίεδ ΠΟΠ ασαί ἆε ΠΙΟΓ-- 

Ῥϊ5 Ιοησίς, πεοείῖε εβ αἰίαπι απαπάσπι Γαβε[ε οκαίαπι, ο 

1η αοι[ῖδ πιοτβῖς ρατίες 1[ίαε τε[τ]σε[οαπῖ, 1] οοπίταξίαπ, 

αἴιαε Ῥετ γείεγεδ ΠΙΟΥΡο5 Ῥατρις 15 {ε]σιάτίαίοπι ἀπάποῖξ, 

Ιπ ]οηςῖς ααϊάεπα πιοτρῖς παϊῖνας οαἱοτ Ῥτορίει ἀπιβεοϊ]]]-- 

Ταίεπι ποπ ῬΡοίε[ῖ πίᾳαε αἆ 1 πια απ]πια]] ῥρατίες ἆεγε- 

Ὠ]χθ, 1ΙπΠ αοιῖ Υετο οὗ πιαρμπάίπεπι ῬΡΙΗ]εβπιοπες ϱἩα 

γ][εεγα ορρτϊπιαπ{αχ, Ῥαποαθ αἀπιοάαπι [αησαῖ5 ἴπ «οτρδ 

πηῖνεχΓαπη Ῥεγπιεα!, {Γεὰ Ρ]αγίταιις 1 Ῥατίρας ρ)]οραιοπε 

αΠεο[ῖς απ{ετοἱαἁ]ίαν, . Ὁπαπιοβγοπι Ἠπεάῖαε οογροσί5 Ρατίες 

ἴμογαχ εἰ γεπίεν πιη]ίαπη οα]]άααο [επμπηίατ, Δἱ Ργε]έπ-- 

ἀῑῖ ἴαππεή αἰοιιπηάο 1π αευἰῖς αοοείΠο, ο πππι Ἱοχγοτε αιιὲ 

γε[ρεταίῖοπε ἰαπία, αἱ που εχἰγεπιαια Ἱηοάο οογρᾳδ, Γ[εά 
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Εά. ΟΜατε, ΧΙ. [055. 625.1 Εά. Ῥα[, Ῥ. (126.) 
ἀλλὼ αὐτὸ καὶ τὸ περὶ θώρακα καὶ τὴν γαστέρα δέρµα ψυ- 

20ὸν ἐργαξομένη. αὕτη μὲν ουδὲν ἐνδείχνυται κατὰὸ τὸ 

σπλάγχνα φαῦλον. ὅταν δὲ. μενόντων θερμών τῶν κατὰ 
πλευράς τὲ καὶ τὴν γαστέρα μορίων ἢ) καὶ τοῦ κατὰ φύσιν 
ἔτι θερµοτέρων }εγενημένων ψύχηται τα τοῦ σώματος ἄκρα 
μύρια, μέγεθος φλεγμονής ἐνδείκνυταυ κατὰ τὰ σπλάγχνα 

καὶ τάχα βέλτιόν ἐστιν ἀκοῦσαι τὸ Θερμών ἐόντων ἐπί τε 
τῆς κοιλίας καὶ τῶν πλευρῶν οὕτως εἰρημένον, ὡς ἐπιφανέ- 

στερον αὐτῶν τεθερμασμένων 3 ὁπύτε κατὰ φύσιν εἶχον. 

ἴσμεν ὃ᾽ ὅτι καὶ ὁ παλούμενος λειπυρίας πυρετὸς ἐκ τῆς 
τοιαύτης ἐδέας ἐστίν. 

’ 

ξε 
” ) -” ; - 

”ριστον δὲ καὶ ὅλον το σῶμα Ὀερμόν τε εἶναι μαὶ µαλ- 

«θοκὸν ὑὁμαλῶς. 

} Δ ΄ ’ 

[625] «Χειριστην προειρηκὼς κατάστασιν νοσήµατος 
ιέ -” ’ ’ , 

εἶναι, ὕταν τῶν µέσων τεθερμασμένων καταψύχεται τὰ πέ- 
- / 3 / ” ..] 

θατα τοῦ σώματος , ἀντιπαραβάλλειν νῦν αὐτῇ τὴν ἀρίστην 

ἀρία εἴῖαπι ἴ]οχας] γεηἰγίδαιε οπίῖς Ἰπα]σε[οαί,. Ύεγμπι 

Ίαεο πυ]]ππι 1π νΙ{οενῖριας νΤηπα αγριῖξ. 9] νενο ρατίες 

ᾳπιαε Ἰαίετῖρας εἴ νεπίγο οοπΗπεπίασ οαἠάαε Ρεγπιαπεαηί 

νεΙ εἰἶαπι ϱπαπι παίυτα ε[ἴε [οἰεμαπί οα]ἀίογες ονα[εγ]ηΕ, 

εοτρας αμίεπι εχἰτεπηπι τε[κεν]ί, γ[εετα Ίαπι Ἰπδεπά 

Ῥϊ]εσπιοπο (εἰΙποτῖ Ἱπά]είαπι ο, ῬναεβιεγΙί απίθπα {ος-- 

14Πε αποὰ ἀῑσιί Ηιρροοταίες, νεπίτο εἰ Ἰαἰοτίριι οα]οπίῖ- 

Ῥπ5 Πο ασοϊρετε, τί αεο Ίοηπσο οα]άΐοτα, «άαπι οσπι [8 

Ἠαρετεπί {εουμπάμηι παϊπγαπι, Ἰπιε]Ισαπίατ, οὐ]αςπιοάΙ {6- 

Ότεπι 1]]απι ε[[ο πογίππας, 4παο α Ογαεοῖθ λειπυρίας ἀϊοίτατ. 

γ. 

Ορεἴπαμπα φεγο ἔοίμπα οοτρι5 οα[ιάμπα εξ ππο]]ε αεφιμα[ιίεγ ε[ε. 

Όυσπι ρεί[Ππιο ἴπ Παία πιογῦαπα ε[[ε ἀῑπογίε, «ᾳααπάο 
πιθᾷΙο οοτροτε οα]επίο εχίτεπα αἰσεπί, παπο ϱἳ εκ αᾱ- 

νενίο ορίπιμιη αμῖ ποβῖς οοπίίηρετε Ρροἰε[, οοπιραταί, 19 

3 



199 Τ44ΗΝΟΙ ΗΙΣ Ἰ0 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ 
Εά. Ὃλατὲ. ΥΠ. [635.] Εάν Ρα[. Υ. (456.) 
ἐν ἡμῖν, ἐν ᾗ θερμὸν ὀμνέρο ἐστιν ὅλον τὸ σώμα μετὰ τοῦ 

καὶ µαλθακὸν ὁμαλῶς εἶναι, τὸ γὼρ ὁμαλὸν ἀμφοτέρων ἐἔστο 

κοινόν. ὁμαλῶς μὲν οὖν Θερμὸν γίνεται τὸ σῶμα καὶ κατὰ 
τοὺς διακαεστάτους τῶν πυρετώὠν, αλλὰ δακνώδές τε καὶ 

ξηρὸν Φαίνξεαυ κατὰ τὰς τοιαίτας διαθέσει ου μαλακόν. 

εἰ δὲ ἅμα τὲ μαλακὸν εἴη καὶ θερμὸν ὁμαλῶς ἀρίστην ἐν- 

δείκνυταυ διάθεσιν τοῦ σώματος. 

σε. 
Στρέφεσθαι δὲ χρὴ ῥηϊδίως τὸν ἀλγέονια καὶ ἓν τοῖσι µὲ- 

τεωρισμοῖσιν ἐλαφρὸν εἶναυ. 

Ἀεφάλαιον μὲν ἁπάσης προγνώσεώς ἐστι τῶν τεὈνηξο- 

µένων καὶ σωῦησομένων 1 παραβολὴ τῆς τοῦ νοσήµατος 

ἰσχύος πρὸς τὴν τοῦ κάμµνοντος δύναμιν. ἰσχυροτέρου μὲν 
γὰρ ὄντος τοῦ νοσήµατος τἐθνήξεται πάντως ὁ ἄνθρωπος. 

εἰ ὃ᾽ ασθενέστερον εἴη τῆς τοῦ κάμνοντος δυνάμεως, οὐκ 

ἂν ἀποθάνου μηδενὸς ἁμαρτηθέντος καὶ τοῦτο τὸ κεφά- 

ᾳπο {οίηπι οοχρᾳς οαάσπι αεηια]λίεν ε[ι αίᾳπε εἴϊαπι 8ε- 

ααλίετ πιο]ε. ΔΑεηια]ίετ επῖπι αΠΠΡοταπι οοππαπε εβ. 

Ίναπι οα]ίάπι πἰάεπι αεᾳιαλίεγ «οτρΏς ε[ί τει ἵπ ατάεπ- 

{ππιῖς {ερτῖρας, αἲ ἴαπο ΠΟΠ ππο]]ε, {Γεά πιοτάίσαπς εξ 

ατίάαπι πιαπ]{ε[ίο νιἀείπτ. Οποά { πιο]]ε [πια] οἱ οα]- 

ἄσπι αεφιαλίετ {8 εαν οοτροχῖ ορίΙπιαπα εί[ε αΠε- 

οΙΙοΠεΙή. 

ΤΙ. 

΄ 

Οροτιει αµίεπα επι ομὶ ἶαδοταε, ᾖ[αοῖ]ε οοπυεγεί εἰ ἴπ α[- 

/μγβεπᾶο αἰαετεπα ε[]ε. 

ΓΤοΐῖα5 απἶάεπα ρταεοορηϊ(]οπῖς εοταπι απἱ εκ πιοτρο 

νε] Ιπίεσίτε γε] [εγνασῖ ἀεῦοπί οαριῖ εβ πιορηϊιάϊπ]θ 
πΠΟοτΡΙ ομπι αεσεῖ νΙτΙΡαθ οοππραταϊο, Μοτρο Παίζει 

Ργαενα]επίο «ερε; Ἠμ]]ο πιοᾶο οἴαρετο πιοσίεπι Ρο[Π!. 

(9η απἰεπι νῖτες 111 [απῖ ΠΙΟΥΡΟ Γαρετίογθδ, πιοάο πι] 

1 τε Ῥεοοεί, πάπα θὰ 1Πίετεαἰ. 1ά ᾳαοά 1ρίε 1ο εἴῖααι 
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λαιον αὐτὸς ἔγραψε κατὰ τὸν ἀφορισμὸν οὗ ἡ αρχή”: συν- 
τεκμαίρεσθαι δὲ χρὴ καὶ τὸν νοσέοντα, εἰ ἐξαρκέσευ τῇ 
διαίτη πρὸς τὴν ἀγμὴν τῆς νούσου. τὸ μὲν οὖν πεφάλαιον 
τοῦιο τῆς προγνωστικῆς Θεωρίας ἐστίν. οὐσών δὲ δυνάμεων 
τριῶν κατα γένος ἐπὶ τρισὶν ἀρχαῖο, ἐγκεφάλῳ καὶ καρδίᾳ 
καὶ ἥπατε, διὰ τῶν ἐνεργειῶν ἑκάσιης αὐιῶν ἤ τ᾽ ἀθῥωστία 

καὶ ᾗ ῥωμῃη γνωρίξεταυ. ἐνέργειαι δὲ τῆς μὲν κατὼ τὸν 

ἐγκέφαλον ἀρχῆς αἳ μὲν ἡγεμονικαὶ κατά τὲ µνήµας γίνον- 

ται καὶ διαλογισμοὺς, αἳ ὃ᾽ ὑπηρετικαὶ κατά τὲ τὼς αἰσθή- 

σεις καὶ τὼς καθ ὁρμὴν κινήσεις, τῆς δὲ κατὰ τὴν παρ- 

δίαν αἳ διὼ τῆς τῶν ἀρτήηθιων κινήσεως, τῆς δὲ κατὰ τὸ 

ἧπαρ αἳ περὶ τὸ αἷμα καὶ τοὺς χυμούς. εἰς ταῦτ οὖν τὰ 
κεφάλαια τῆς προγνωστικῆς Θεωρίας τἐμνοµένης, ὅ τὲ περ 

ἂν ὑφ “Γπποκράτους ῥηδῇ σημµεῖον, ἐπισκοπεῖσθαν τίνος ἐστὶ 

γένους οἷον καὶ νῦν ἐστι τοῦ ῥᾳδίως στρέφεσθαυ τὸν κά- 

µνοντα καὶ διανισιάµενον ἐλαφρὸν ἑαυιῷ φαίνεσθαι. Ίγνω- 

ρίσµατα γάρ ἐστι ταῦτα τῆς καθ) ὁρμὴν πινούσης τὸ σῶ- 

αρ]ιοχ! [πιο Ρτοδῖά!ε, ου]ας ἀπαίαπι ϱ, οοπ]εοαπιάωτα 

φεγο ε[ απ κἰοίμς αεδτο [μοῖαι αἆ [ωήηπαµπη ππογδὶ νὶρο- 

τει. Ἠαεο Ισίαν εβ Ρργοσηποβῖσοας οοπ/[ιἀεγα[ῖοπῖς Γαπιππα, 

γεταπι 4 ΠΠ ἴχες 6επετο {αου]ίαίες ΕΠ ἵηπ Ίρις ροβίαα 

Ργϊποῖραϊς, «εγεβγο, οοτἆε εἰ ]εοίποχθ, 6οταπῃ παπα 1ηβγπιϊ- 

ἰαΐεπι ἴμππι τορις εκ Πησι]αγαπι αο[οηῖρι5 ἀερτεμεηζες, 

Θαπί απίεπη 4Ρ 1ο φπϊάεπι ᾳαοά ἵπ οεγερτο ε[ ρτϊποῖρῖο 

Ρτοβοι[εεηίος αοἰ]οπες α]ῖαε ρτ]ποῖρες 4παε 1π πιεπιοτῖα οἱ 

τα[ἹοοϊπαΙοπο νετ[απίτγ, α]ίβθ Υεγο πιϊηϊ[γας, αἱιαο Γεπ- 

Πεηάο εἰ [εοππάαπι αρρε[ίυπα πιογεπᾷο ρεγ[οϊαπίαν, Έπα- 

παηῖ απίεπι αΏ ϱο ᾳποά 1π οογἆο εΠ, πιοίας 1111 αᾳπος ατ- 

ἱετίαε εἀιπῖ. Αά Ἰοο ααίεπι ου]α5 Ίεοιι Γεάες ε[, [απ- 

δαῖς εἰ Ἠάπιογες ΡεγΗπεΠ{,. ᾖἸίαφπο απτπα 1π Ἠαεο ΓἩπαπια 

σαρῖία ρτοσποβίσα οοπ[επηρ]αϊίο Πε ἀῑνι[α, ν]ἀεπάαπι οἰῖαπι 

αἴᾳπο εἰἶαπι εί, αἆ ᾳαοᾶ 6επις Πηρα]α βραα, 4ααε Ηϊρ- 

Ροοχαίες ἰαάΙάετιέ, τε[εγγε ορογίεαί; γε]ιῖ Ίοο ἆθ 4πο 

Γειπιο πιπο Παρείασ, εαπι απὶ ]αβογαί {αοῖο οοπνετή εί 

ἀσπι α[ατδιί {ε αἰαογεπι ΠΡὶί ν]ἀετ.  ΌΘαπί οπῖπι Ἠαθο 
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Ἐά. Οµατι. ΤΠΙΠ. [65.1 ἷ Εά. Ραῇ. γ. (120. } 

µα δυνάμεως. ἴσμεν ὃ᾽ ὅτι καθ’ ὁρμὴν 3 κατὼ προαίρεσιν 

ἢ ῥούλησιν ὀνομάζειν οὐδὲν εἰς τὼ παρόντα διαφέρει: τού- 
του τοῦ γένους ἦν καὶ τὰ περὶ τῆς κατακλίσεως ἔμπροσθεν 

εὐρημένα κατὰ τὴν ῥῆσιν, ἧς ἡᾗ ἀρχή" κεκλιμένον δὲ χρὴ 
καταλαμβάνεσθαυ τὸν γοσέοντα. Οδείκνυσι μὲν γὰρ ὅτε ἤ 
τοιαύτη καιάκλισις ὥσπερ καὶ ἡ ἀνάθῥοπος ἐνεργούντων 
γίνεται τῶν μυῶν. :.ὀνομάζειν δὲ αὐτὴν εἰώθασι τονικήν. 

εἴρηται δὲ περὶ αὐτῆς ἐπιπλέον ἐν τοῖς περὶ μυῶν κινή- 

σίων. ἔλεγε δὲ καὶ ὁ «ιοκλῆς ὅτι τὰ σώματα τῶν ζώων 

συνέστηκεν ἐκ τοῦ φέροντος καὶ τοῦ φεροµένου. φέρον οὖν 

ἐστιν α δύναμις, φερόμενον δὲ τὸ σώμα. καθάπερ οὖν οἳ 
βαστάζοντες φορτίον τοι ῥαρυνόμεγοι πρὸς αὐτοῦ κινοῖν- 

ται μόλις 3ὴ κοῦφον εἶναι νοµίζοντες ἀλύπως φέρουσιν, οὕτω 
καὶ 3 δύναμις ἡ μὲν ἰσχυρὰ ῥᾳδίως τὸ βάρος τοῦ σώματος 

σέρει, ὡς μηδὲν εἰς τὰς κινήσεις τοῦ σώματος βλάπιεσθαι, 

ἡ ὃδ᾽ ασθενὴς βαρυνομένη µόγις ἐξαίρει τὰ μύρια τοῦ σω- 
ματος. 

νιγιπ{ῖς, αἴαε Γεοππάυμπα αρρεμίππι οοτρ6 πιογεῖ, ἐε[ῖπιο- 

ηἷι. Ἆεο νετο Ἠῖο ΙΠ{ετε[ι [εεππάαπι αρρείαπι γε] [ε- 

οππάυπα εΙεοίίοπεπι απἲ γο]απίαίεπι ἀΐσετε, Ἐπταπί απίεπι 

ε]ασάεπι σεπεχῖς εἰ Ί]]α 4παε απίε ἀῑσιι 4ο ἀεοπδίία, ᾳπο- 

χηπα Ἱπ]ίαπι ε[ι: οπείεγµπα ππεάϊίεις ἀεδει αεβτµπι ἄερτε- 

Ἰεπάεγε ἰπ ἀεπεγμπι αιμὲ [ιπῖ[έγωπι ἰαῖις Ἰαοεπιεπι. Ὁ[ιεπά1ε 

επίπα Ἠωπο ]αοεπίϊ Μαβιίαπα εἳ 1]]απα αεηααε ααὶ τεοίας εῇ 

απηπίεπ{ῖριας πι [οιι]ῖς Πετὶ. Ἠαπο απίεπα πια[οι]οταπι αο[ῖο- 

Ώεπα ἰοηίσαπι {ο]επί αΡρε]]ατε, 4ε ᾳπα Ρ]ατίπια ἀῑπίπιας ἵπ 

Ίμτο ἆε πια[οι]ογαπι πποία. Ὠϊοεραί ααίεπι εἰ Ὠϊοσ]ες 

απΙπια]]μπα οογροτα εκ Γετεπίο εἴ εο φποά {ετίας οοπ[ίατο. 

Ἐαεια]ίας απϊάεπι ἔρία ε[ι ατιαε Γεγί, εοχρις ααίειι 1 φαοά 

{οτίασ,. Ἱαπαασπι ἀσίίας 111 φπὶ οηα8 ροτίαπῖ νε] ορρτε[ῇ 

Ροµάετε, υὶαχ πιογετῖ ροβαπί νε] Ίενε ε[ε ἀποεεπίες βπο 

πιο]ε[]α Γεταπί; Πο {αου]ίας, [Πααϊάεπι τοβαῇα εΠ, οογροΓῖ8 

Ροπάιμς {ποια [αϊπει, αἱ πΙμῃ]ο Γερηῖας ἀείεγίαδηιε πιο- 

νεαίυς, ΠΠ νετο ἵπμτπια ε[, νὶκ Ροϊε[ῖ οοτροΓῖδ Ρᾶχίεδ ΡοΠ- 

ἄετε ορρτείῖα αἰίο]]ετε. / 
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[604] «Ἠὶ δὲ βαρὺς ἑων φαίνοιτο τό τε ἄλλο σῶμα καὶ 
τὰς γεῖρας καὶ τοὺς πόδας, ἐπικινδυνότερόν ἐστιν. 

᾿Ἐπιχειροῦντυ κινεῖσθαι τὰς κατὰ προαίρεσιν ἐνεργείας 
ἡ τῶν μορίων βαρύτης καταφανὴς γίνεται, σκἑλῶν μὲν ἓν 

τῷ διανίστασθαι καὶ βαδίζειν ϱ) καὶ μἐταφέρειν ὅλως αὐτὰ 

πειρᾶσθαι κατακξίµένον, οὕτω δὲ καὶ χειρῶν ἐν τῷ λαμ- 
βάνειν τι καὶ μεθιέναι καὶ μεταφέρειν ἐπιχειρεῖν, ὡσαύτως 

καὶ τῶν κατὰ τράχηλον καὶ ῥάχιν ἓν τῷ μετασχηματίζευν. 

ἐπιχειρεῖν τὸ σώμα κατὰ ταῦτα τὰ μύρια. καὶ μέγιστόν γὲ 

τοῦτ ἐστι καὶ κυριώτατον ἀθῥωστίας δυνάμεως σημεῖον {ᾗ 
βαρύτης τῶν μορίων οὐ πάσης, ὡς εἴρηται πρόὀσθεν, ἀλλὰ 
τῆς κατὰ μόνα τὼ νεῦρα καὶ τοὺς μῦς, 

/ 

ἂς 

Λἱ δὲ καὶ πρὸς τῷ βάρευ οἳ ὄνυχὲς καὶ οἳ δάκτυλοι πελιδνοὶ 
γίνονται, περοσδόκιµος ὁ Θάνατος παραυτίκα. 

ΥΠ, 

δί αμίεπι ἔμπι Τεἰίφιαπι «ογριµς ἔμπα Ἱπαπις ρεᾶε[φιιε ὅτα- 

«ες ε[]ε νἱάεαπιμγ, πια] ρετίειίωπι εἰ. 

ο Όσμαι α6ρετ νο]απίαγίας 4οἰίοΏες οὐίγε οοπα{χ, ΡαΓ- 

Ώππα ϱγαν]ίαν απο {ο πιαπ]{ε[ο ρτοδί. Όγιταπι φπϊάεπι 

Άερτο [μγσεχο οὐρίεπίο νεὶ απιρι]ατε νε] 1ρία εἰἶαπι ἆ αι 

Ἰαοεί ἱταπδ{ειτε, ΕΙ πιαπμαπα αἆ θυπάεπι πποάυπα, (πι 

4οοἴρετο α]ιφμῖιά εἰ ἀϊπιίετο ϱἱ Ίοοο ΠΙΟΥΘΥΓΘ οοπ{θΠΚ1β, 

Αεαιε νετο εἰ οο]ϊ εἰ [ρίπαρ ἆππι πιο]ίαχ ρεν Ίας ρατίο 

οοχρι9 ἀπ αἰίάπι Παρίίαπα Ἰπνετίετα, ΕΠ απίθπι πιαχίπχανη 

εί Ῥγαεοίριππα Ἰπιρεοῖ]αο γΙγι{1ς αγ σΠΠΙΕΠ ΠΠ Ραγι1Π] 

σταν]ίας, πο. οπιπ]5 αἶάεπα, αἱ απίο ἀῑοίαπα ε[, [εά ε]ας 

πηοᾷο ᾳπας 1Π πεινῖ5 εἰ πιυ[ο]ῇ τε[ἀεί, 

ντ, 
Ώει υεγο ργοδίπια ]απι ρετὶεμίο ε[, [ ρταειετ βταυϊιαίεπι 

μηβιμες αἱριείφιιε ἐἰνϊάϊ ευα[εγύει. 
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4{έδεικταυ μὲν ὃν ἑτέρων ἡμῖν ὅπως αλλήλαις αἱ διοι- 

ποῦσαι τὸ ζῶον δυνάμεις συναπόλλυνταυ καὶ ὥς ἄχρις οὗ 

ἠτισοῦν αὐτῶν διασωξεται, ζῇ πάντως ὁ ἄνθρωπος. εἰρη- 

κὼς οὖν ὁ “Ιπποκράτης γνωρίσματα τῆς καταλυομένης δυνά- 

µεως, φ ἧς οἳ μύες κινοῦνται, νῦν αὐτοῖς προστίθησιν 

ἑτέρας δυνάμεως σβενγυμένης ἴδια γνωρίσματα. τὸ γὰρ πὲ- 

λιδνοῦσθαι σημεῖον τοῦ σβέννισθαι τὴν ἔμφυτον Θερμασίαν, 

ἥτις ἀπὸ καρδίας ὀρμᾶται. διὰ τοῦτο τοιγαροῦν οὐχ ἁπλῶς 

Φάνατον ἔφησε δηλοῦν τὴν πελιδνότηια προσγινοµένην τῷ 
βάρευ τοῦ σώματος, αἀλλὼ παραχρῆμα καὶ ουκ εἰς ἀναβολὴν 
ἔσεσθαι τοῦτο, ἐπειδὴ τῶν δυνάμεων ἀμφοτέρων νεκρουµέ- 

, « 

νων φαίνεται τα γνωρίσματα. 

θ’ 

- ’ ” ν ΄ 

ᾖ{ελαινόμενου δὲ παντελώς οἱ δάκτυλοι καὶ οἱ πόδες ἧσσον 
ὀλέθριοι τῶν πελιδνῶν εἰσιν, αλλὼ καὶ τὰ ἄλλα σημεῖα 

, υ] .) 3 ’ ’ 

σκέπτεσθαι χρή. Ἠν γὰρ ευὐπετέως φέρων φαίνηται τὸ 
” - / 

κακὸν τἢ καὶ ἄλλο τι τών περιεστηκότων σημείων πρὸς 

Οποἆ ααἶάεαι {αρα]ίαίες αᾳπαε νἰῖαπι απ]πια]ῖ πιοᾷς- 

ταπίαν Απια] Ιπίετεαπί εἰ αααπιάῖα εατήπι ασπαα τεβαί, 

Γαρενβαί επι Ῥτοτ[ας ε{ζε Ποπιῖπειι, α[δί α πορῖς ἀεπιοπ/[ίγα-- 

{μπι εΠ, Ἱίαααε Ροβ αἀάποία εκ[ο]αῖας ντι Γεβϊπιοπῖα, 

Ῥετ απααι πηπ{οι]] πιονοεπίασ, παπο 1111 α [οί αίετ]ας {α- 

ου]{αἰῖς εκ[ποίαε Ρεοιπ]αγες ποίαδ;, Ην]άΤίας επῖπα εχβΙ1Πο ΙΙ 

εα]οσῖς πανί, αιιῖ α οοτάε ρτοΠοϊ[εἴίαν, Πρπιιπα ει. Όπατε 

ποπ βπαρ]οϊίες ες Πν]ατίαία αἆ οοτροτῖς βναν]πίεια αςςοθ- 

ἀεπίο πιοτίθπι Ῥοτίεπάϊ ἀῑχίε, [εά οοπ{εβῖπι εἴ αΡίηιε 

πηογα Ἰά Γαπτασ, ααοά Ίαπ αἰπήδαιο {αομ]ίαιϊς επιογίααε 

πιαπ][εβα ῄσηα αρρατεαῖ. 

1Χ. 

Ῥεᾶες αιέεπα ἀῑσίείφιιε ρεπῖεις πὶἰβτὶ ππῖπμς μεγπίοῖο[ι [η 

Πιυϊάις. δεᾶ εἰ αἰία [σπα οοπ[ιάεγατε οοπυεπῖ. Ίνα 

Ἰ αερετ ππα]μπι [ερίίετ Γεγγε «ἰάεαίιγ αἴφμε [1βπμτὴ αἷῖ-- 

φμοά [αἰμότε ργαείετεα {ε ο[ἐεπεεί, σιοΓδιίη ἵπ αδ[οε[γιωπ 
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τουτέοισι τοῖσι σημµείοισιν ὑποδεικνύευ τὸ νου- (437) σηµα 

ἐς απὀστασιν τρέπεσθαι ἐλπὶς, ὥστε τὸν μὲν ἄνθρωπον 

περιγενέσθαι, τῷ δὲ µελανθέντα τοῦ σώματος ἀποπεσεῖν, 

Οὐχ ἧσσον ὀλέθριοι τῶν πελιλνών ἐχρῆν εἰπεῖν, ἀλλ 
ασ πη Ν 39» Π ο) ν , πα . 
ὣς ἐνίοτε μὲν οὐδ᾽ ὅλως, ἐνίοτε δὲ ἐσχατως εἰσὶν ὀλέθριου. 

καὶ ἴσως ἄν τις ὑπενόησεν ἀγνοεῖν αὐτὸν τοῦτο διὰ τὸ μὴ 
! 9 - -- ΄ . 3 ει. - Δ η) 

κυρίως χρῆσθαι τῇ λεξει προσθεὶς δὲ ἑξῆς τὸν διορισμὸν 

καὶ διδάξας σαφώς ἑἕκάτερον ὧν εἶπον, «εὐδηλός ἔστυ γινώ- 
σκων μὲν τὸ αληθὲς, οὐκ ἀκριβῶς δὲ ἑρμηνεύσας. ἐνίοτὲ 
γὰρ ἀποσκήμ [0356] µατος λόγῳ µελαίνεταί τι µόριον, ἐνίοτε 
δὲ καὶ νεκρώσεωςο. ὅπως δὲ ἄν τι αὐτὸ τοῦτο διαγνοίη, 

σαφώς ἐδήλωσεν. ᾖν γὰρ εὐπετώς φέρων φαίνηται τὸ κακὺν, 
τουτέστιν εὐφόρως ὁ κάµνων ἐχη, καὶ το ἄλλο σημεῖον αὐ- 

τῷ παρῇ τῶν σωτηρίων, ἀποσκήμματά ἐστιν ' εἰ δὲ τὰ ἔναν- 
τία, νέκρωσις. 

φεγ[ωπα ἰτὶ [νες ε[ξ, επ φιο ᾖοπιο φμίάεπα Ἱποο]μπηὶς ενα-- 

ἄει, ῥατίες αµίεπι εοτροτἰς 0Φµαε πἰσγεάίιεπι εοπίγαπετε 

ἀεειάεπέ. 

Νοπ εχαί ἀἴοεπάαπι πιῖπαπς ῬΡεγηϊοϊο[ο ε[ε Πν]αϊ, 

Γεά αἹπίετάιπι ααἶάεπι πα]]ο πιοάο, ΙΠίετάιπι γέτο πιαχίπιθ 

Ρετηϊοϊο[ος ε[ε. Οιοά ἵαπιεη Ηἱρροοταίεπι ἰρποτα[ε {οτίθ 

αφ Γα[ρίοαΡΙίαχ Ῥχορίετεα, ϱαοά ἀῑοίίοπε ποπ Ρτορτίθ 

πίας Πἲ,. Ὑεταπ απαπι 1ρ[ε Ῥροβεα ἀῑβιποίίοπεπι αἆ]εοεσῖί 

εἰ αρετίε ἀεο]ατανεγῖϊ πἰγαπιᾳαε εοτΗπΙ, ᾳπαο ἀῑσί, ραίαπι 

ε[ αν ηπίάεπι αὉ εο γετ]αίοπι {πε πεο Ι8ΠΙΕΠ 

ἀῑ[ετίε εκρτεί[απι, ἸἈίρτε[οΙί επἰπι ΡᾷΓ8 πα αἰίας Πη- 

ΧΙΟΠΕ 1π εμπι ἀεοευπιρεηπίε, αἶῖαδ Υετο εκ[Ππείο 1π εα σ- 

Ίο. Όιοά αποπιοάο ἀερτε]ιειιάϊ ρο[ί πιαπ]{ε[ο οΠει-- 

ατί, Ἀαπι Π πια]απι Ἰενιίεν {ετγε νΙἀεαίαπν, Ίοο ε[ {πεῖιε 

8εσεχ ἴο]ετεῖ, Ἡπασπε αἰμά [αἰα[εταπα Πβααπι αοοεἀαῖ, 

ἀεβακῖο ε[ε, βπ απίεπι οοπίτα ενεη]αῖ, ἀεπιοτίααπι ρᾶχίεπι 

ε[ε Ιπάἰοῖωπι ε{ῖ, 

9 
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.. 

ἜὌὌρχεις δὲ καὶ αἰδοῖα 'ἀνεσπασμένα πόνους ἰσχυροὺς ση- 

µαίνει καὶ κίνδυνον θανατώδεα. 

Φαίνεται τοῖς ὀδυνωμένοις ἀνασπώμενα ταῦτα τὰ μό- 

θια, καθάπερ καὶ τοῖς ἀποθνήσχουσε, καὶ λόγον ἔχει. νὲ- 
κρουµένης γὰρ ἤδη τῆς ζωτικῆς δυνάµεως καὶ διὼ τοῦτ' 

αὐτὸ ἀποτείνεσθαυ μέχρι τῶν περάτων τοῦ σώματος ἄδυνα- 
τούσης, ὀκλαζούσης δὲ καὶ ἐπὶ τὴν ἑαυτῆς ἀθχὴν συναγο- 

µένης, ἀναγκαῖόν ἐστιν ἔπεσθαι καὶ τὼ μόρια τῇ δυνάμει 

καὶ συνἐρχεσθαἑ τὲ καὶ συνάπιεσθαι πρὸς τῷ µέσα τοῦ 

σώματος. ὅτι δὲ καὶ οἳ πόνου συστολὴν ἐργάζονταυ τῆς δυ- 
νγάµέως εἰς ἑαυτὴν ἐμάθομεν 1δη πολλάκις, ὥστε εἰκότως 

καὶ δι ἐκείνους ἀνασπᾶσύαι τὰ μύρια πρὸς τὴν ἀρχήνι 

’ 

ια. 
. ο) π ο , -: ” 

Τ{ερὶ δὲ ὕπνων, ὥσπερ καὶ κατὰ φύσιν ξύνηθες ἡμῖν ἐστι, 
. ς Ε) , Δ Ν ’ ’ 

τὴν μὲν ἡμέρην ἐγρηγοθέναυ χοὴ, την δὲ νύκτα καθευ- 

Χά 

Τε[ίες ει Ῥμαεπόα γεϊγαεία υε]ιεπιεηπίες ἀοίογει εἰ ΠιοΟΤΙϊ5 

ρεγίομζιετα [μβπί[ιεαηε, 

Ὑπάεπίας Ρρατίες ἀ[ας ἴππι ἆο]οτ εχοτιοῖας πι 

εἰῖαπι πιοτ]επ δις οοπγεἰΠ. ΎἈεαιε 1 Πε πε ταΙοµθ. 

Βηπ]άεπι οπι {αου]ίας ν]ία] ἀερετῖί πεο {8 Ροιε[ὲ εᾶπι 

οὗ τεπι αἆ εχίγεπιας οογροτῖς ρατίες εχίεπάετε, [εά ρει- 

ἰωτραία [ο αᾱ [παπι ργιποϊρίααι τεοῖρῖί, πεοε[αο εἰ ππα 

οππι Τρία {αου]ίαίε Ρατίεδ ᾳποφαθ 1Ππίχο [ο το[ευχε οἱ 1ηθ- 

4ἱἱ5 οογροτῖό ραγηβας α]απδί, Οποὰ ααίεπι εί ἆοΐοτες 

ε[Πεῖαπί αἱ {ο {αου]ίας 1π [Ε Πρίαπα οοπίτα]µαϊ [αερε Ίαπι 

ἀἰάῑοίπι5, ταί πος απρ]ας ἁαριαπάσπι Πἱ εἰἶαπι οὗ ἆο- 

Ίοτεπι ρατίες αἆ ρτϊποῖριαπι τείταΗ[, 

ΧΙ. 

ΦΟπΙΗΠΑ Τηῖγε ορογἰεῖ εοᾶεπι πιοἆο Φµο μετ παίµταπι οοπ- 

μερίπαμς, μὲ Ἰπιεγαίμ ομµίαετπι εἱρτίία, Ποεῖιμ υεγο [ΟπΙΠΙΣ 
᾽ 4 ι-] 
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δειν. ἢν δὲ εἴη τοῦτο μεταβεβλημένον, κάκιον. ἥκιστα δι, 
ἂν λυπέοιτο, εἰ κοιμῶτο τὸ πρωὺ ἐς τὸ τρίτον µέρος τῆς 

ἡμέρης. οἳ ὃ᾽ ἀπὸ τουτέου τοῦ χρόνου ὕπνου πονηρὀτε- 
ροἱ εἰσιν. 

Οὖ µόνον ὀρθῶς ἀπεφήνατο περὶ τῶν κατὰ τοὺς ὕπνους 
σημείων, ἀλλὰ καὶ τὴν αἰτίαν προσέθηκεν αὐτοῖς, εἰς μὲν τὸ 

κατὰ φύσιν ἀναφέρων ὅσα Ἰρηστὰ, τὰ δὲ ἐναντία διότε 
παρὰ φύσιν εἰσὶν διὼ τοῦτο μεμψάμµενοςο. οὕτω δὲ καὶ κατὼ 

να 3”, Δ | .) ’ 3 ν) Δ 4 3. } 

τὸ ἔθος ἔχει. τὸ μὲν γὰρ σύνηθες ἀγαθὸν, τὸ δὲ ἀσύνη-- 
9 9 ’ λλ᾽ 3. Ἡ » 1 ’ Π 3 

ε6 µοχθηρόν. ἀλλ ἐπὶ τῶν “Ιπποκράτους χρόνων οὖν 
. ἡ ς Λ/.. .Ν 5” 3 [ 

ἄλλο μὲν ἦν τὸ κατὰ φύὺσίν, ἄλλο δὲ τὸ ἔθη, κνυνὶ δ᾽ ἔμ- 

παλιν οἱ πλοίσιου δρῶσιν ἐν ἄλλοις τὲ τισ καὶ κατὰ τοὺς 
ὕπνους, τῆς μὲν ἡμέρας ποιμώμενου νύκτωρ δὲ ἐγρηγορότες, 
ἐπὶ τούτων οὖν ὧς ἂν παρὰ φύσιν εἰθισμένων ζῆν οὖκ 
ἀληθής ἐστιν τῇ εἰρημένη πρὸς “πποκράτους διδασκαλία. 

κυριώτερον γὰρ ἔν γε τοῖς νῦν χρόνοις ἐστὶ τὸ ἔθος τῆς 

αεοεᾶαῖ, Ομοά [ εοπίτα ]ιαὲ, ππαίμπα εἰ, Ἰεγμπι ππὶ- 
τιμς Ἰπεοπαπποᾶι αιει]ετίε, οφ μὶ ππαίμΙΙπο ἑεππμοτε αἆ {ε- 

εἶαπα ἄἰεὶ γαγίεπι, ἀειετίοΥ αιμίεπι αμ αὖ εο ἐεππροτε 
ἐηραἄϊξ. 

ἣΝοπ {[οἶππι τεοίο ἆε Πραῖ απαε εκ ΠΟΠΙΠΟ Παβετῖ 

Ρο[απί Ἡϊρροοταίες ἀῑκίί, νεα οαπ{8πα εἰἶαπι 1ρ[ογαπα 
βἀ]εοῖί, οπιπῖαπι πϊάεπι ᾳπαφ Ρτο[απί οαιί[απι αἆ παίατα- 

Ίεπι Παριίαπι τείετεΠς, οοπίταγία απίεπι εαπαι ΟΡ Τεπι ἆαπι- 

ἨΔΗ5, οαποὰ ρταείετ παίπταπι Ππί. ΕΠ απίεπι εἰ οοπ/[αε- 

Ιαά1πῖθ οαάετω ταϊο, Οοπ[αείαπι οπῖπι Ῥοπαπα, ππα]απι 

νεχο αποά Ῥγασίου οοπ[αειπάίποπι α[ι, Ύεταπι Ηἱρροστα(ῖς 

{αεοα]ο ποἩ α]ῖπά Γεοαπάσπα παίαταπα εταί εἰ αι εκ οοἩ- 

{αείαάϊπε. ΆἈαπο οσπι Ίπ αφ οαυἱραδάαπι ἴππι 1Π {οΠΙΠΟ 

Ῥγαεροίίετε ἀῑνϊίεν ασιπῖ απ ἀπίετάϊα οπ]άεπι ἀοτπῖαπε, 

᾿αιοοίοθ Υεγο 1Π[οπιπες ἀποαπῖ, Έχρο π 16 αὲ ᾳπἱ Ῥχαο- 

ἴεγ παίαταπαι νῖνετε οοη[αεγετῖηί, ποι εἰ γεταπι ᾳποά 
παπο αἳ Ἡιρροοταίε ἀοοείιτ. Οοπ/[αείαάο επῖπα 115 αα- 

σΑΙΕΝΌ5 ΤοΟλε Ἀγ]]ο ΡΑΒΒ ΙΙ. 1 
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φύσεως, οὐκ ἐπὶ τῶν πλουσίων γυναικῶν µόνον, ἀλλὰ καὶ 

ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγων. 

ιβ’. 

Κάκιστον δὲ μὴ κοιμᾶσθαι μήτε τῆς νυκτὸς μήτε τῆς ἡμέ- 

ης” ἢἢ γὰρ ὑπὸ ὀδύνης τὲ καὶ πόνων ἀγρυπνίη ἢ παρα- 

φροσύνη ἔσται απὸ τουτέου τοῦ σημείου. 

[626] Τὸ μήτε μέρας μήτε νυμτὸς κοιμᾶσύαι τοῖς 

κατατεινοµένοις ὑπό τινος ὀδύνης τε καὶ πόνου γίνεται καὶ 

τοῖς ἀρχομένοις παραφρονεῖν. ἀγρυπνίας γάρ ἐστι καὶ αὕτη 

ποιητικὴ, διὼ Σηρύτητα τῆς κατὼ τὸν ἐγκέφαλον κράσεως. 

υγ. 

Διαχώρημα δὲ ἄριστόν ἐστι τὸ µαλθακόν τὲ καὶ ξυνεστηκὸς 

καὶ τὴν ὥρην, ἤνπερ καὶ ὑγιαίνοντι ὑπεχώρει, πλῆθος δὲ 

πρὸς λόγον τῶν εἰσιόντων. τοιαύτης γὰρ ἐούσης τῆς διεξ- 

όδου ᾖᾗ κάτω κοιλίη ὑγιαίνου ἄν. 

ἆεπι ἰεπιρογίθας ΠΟΠ πιοᾷο ἴπ ἀῑνιήρας πια]οτίρας, {εὰ 

νἰτὶφ εἰἶαπι ΠΟΠ ραΏοῖςδ ππα]οτῖ5 ε[ι απαπα Παίαγα ΠΙΟΠΠΕΠ{Ι. 

η, 

Ῥε[ίππυπα αιξεπα ε[ξ [ [οπιπμς πεφµε ποοῖµ πεφµε Ἰπεεγάϊω 

εογτὶρϊε, ἸΙά επίπι α ἀοίογε ἴαδογεφμε ρτοφεπῖι αιὲ ἆε- 

Μἰγὲΐ Γωεμτὶ ποία ε[. 

Ίεαπε Ιπίετάῖ]α πεπο ποοία ἀογπήιπῖ, αιῖ ἀοΐοτε 

αφιο ἀῑνεχαπίισ, απἶᾳπε ἀε]ῖγατε Πποῖρίππί, ΊἈΝαπι εἰ 

ἀελτίαπι οἨ Ποοππι οετερτῖ ἰεπιρεταπιεπίαπι γ]σῖ]ας [ο]εί 

εκοῖίατε. 

ΧΠΠ. 

“Αἰυῖϊ επεγεπιεπέµτι ορεἴπαμπη ε[ξ, φιιοᾷ τεᾶᾶϊε υεπίεγ ππο[]ε 
οΟπεγείµπη, εοάεπα ᾗετε ἴεπημοτε 91ο [εομπάα φαἰειμάῖπε 

α[]ωευῖε, πποᾶοφμε εοπφεπίεις Εῖς φιμαε [παει Ία-- 

ἰἰς επἶπι ἀε]εειίο ἰπ[ετίογεπι υεπίτεπι ναίεγε ο[ἐεπάίε, 



. 
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Ἐά. Οἶαττ. ΥΠΠ. [656.1] Εὰά. Ῥα[. Ὑ. (457. 
το μάπὸ συστάσεως καὶ ποσότητος καὶ Ἰρόνου, καθ ὃν 

ἐκκρίνεταυ τὰ διαχωρήµατα, τὴν διάγνωσιν ἐποιήσατο τῶν 

ἀρίστων διαχωρήµότων, οὐ μὴν τῶν γὲ κακίστων απὸ τού- 
των µόνων, ἀλλὰ προσέθηκεν αυτοῖς τά τε ἀπὸ τῆς χρόας 
γ:ωρίσματα καὶ τὰ ἀπὸ τῆς ὀσμῆς ἔτι τὲ πρὸς τούτοις 

τοῦ κατὼ τὴν ἀπόκρισιν συνεξευγµένου φόφου. σύστασιν 
μὲν οὖν ἔχει τὴν κατὰ φύσιν, ὅσα μήτε σκληρὰ παντελώς 
ἐστιν ὡς λιθώδη μήθ ὑγρὰ τελέως ὡς δύνασθαι διαρῥεῖν, 

αλλὰ μµέγρυ τοσούτου μαλακὰ μέχρυ τοῦ μµένειν ἔτι συγξ- 
στώτα" ἔστω ὃ᾽ αὐεῶν καὶ τὸ πλῆθος ἀνάλογον τῶν ἐδη- 
δεσµένων καὶ ὃὁ χρόνος ἐν ᾧ κενοῦνται συνήθης τῷ κά- 
µνοντι. προοκείσθω δὲ ὅτι καὶ ἡ χροιὰ καὶ ἡᾗ ὁσμὴ φυ- 
λαττέσθω τῶν κατὼ φύσιν ἅπερ αὐτὸς ὃ “Ιπποκράτης οὐ 

προσέγραψεν ὡς ἐξ ὧν εἶπε παρὰ φύσιν ἐπινοῆσαί σοι δυ- 
φαμένῳ καὶ ταῦτα, σύνηθες γὼρ αὐτῷ τοῦτο πολλάκις ἐδεί- 

ἕαμεν ὂν ἐκ τῶν ἐναντίων ἐγδείκνυσθαι τα ἐναντία, παρα- 

Λείποντι τὰς προσηγορίας αὐτῶν. ἡὑγιαίνειν δὲ τὴν κάτω 

κοιλίαν εἶπεν, ὡς πρὸς τὸν θώρακα παραβάλλων, ἵνα ἀκού- 

Γε]εοίϊοπεπα ορίΙπιαπι αΏ ΕΧΟΓΟΠΙΕΠΙΟΓΗΠΙ ΟΟΠΟΥΕΙΙοΠ6 

εί πιοᾷο εἰ {επιροτε απο τεᾷάϊ [ο]επί Ἰαάϊσαί, Ῥε[ππιαπι 

Ψετο Ποηῦ αὐ Ἠῖς απϊάεπι [ο]16, Γεά α οο]οτα εἴϊαπι εἴ οἆοτε 

εί [οπο Ἰπίαρετ απεπι ἆππι εχοεγηϊίαν επι]. (οποταίϊο- 

πεπι ἀπτίατ ἨΠαρεπῖ, επι οπἶάεπι απαε Γεοαπάσπι παίαταπα 

ε[, ᾳπαεσοππᾳ«θ πεο Ῥτοτ[ας ἆπτα Γαπε, νε]αί ]αρίᾶεα, πεο 

᾽αάπιοάιτα Παυ]άα τί ἀήῆαετο ρο[ππε, [εὰ εαΐεπας πιο]]α 

τί αἆμπο οοπιραοίΐα Ῥεγπιαπεαη!ί, ΕΠο απίεπι εἴ 6οΓΙΠΙ 

πποάας ή 4παο α[Πιπιρία [απίέ ᾿οοπγεπίεας 4ο Ίεπιριβ 

εἴῖαπι 4πο ἄερεγ εΧεεΙπετε οοπ[αενῖ.  ΑάΠπί αποᾳπε εἰ 

εοἷου εἰ οἆοτ απα]ῖ [εοαπάαπι παίαταπα ε[ε [ο]ἱεῖ, απαε 

εἰ Ἡϊρροοχαίες ἀῑ[ετίε ποπ εκρτε[Πογῖξ, {αοΐ]ε ἵαπιεη Ρο- 

1ε5 εκ 16 ἨΠοῖῖ οπα5 Ῥταεῖεγ παίπταπι ε[ε ἀῑκιίι Ππ[ε]]]- 

5ετε. 1ά επῖπι 11 Γαπήατε ε[ε [περε α πορῖς οβεη[απα 

εΠ, πί ες εοπίτατη5 οοηίτατία απογάπι ποπιῖπα ργαε[εσπη- 

Γενί, ἸπάΙοεί. Ῥοττο ΙΠ[εγίοτεπα νεμίγεπι να]ετο ἀῑχϊε, αἆ 

ἀἰΠετεπίῖαπι Ρεοϊοτῖ πἱ ποπήπε Ἱη{ετίοτίς γεπίτίς {πα 

αρίαπα γεπίτίου]απι παπι ]ε]αππι τε]φπα(αε Ἱπίεβίπα οπι- 

το 
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Εὰ. Ομασε, ΥΠ. [026.] Εά. Βα[. Ὑ. (457.) 
σωμεν αὐτήν τε τὴν Ἰαστέρα καὶ τὴν νῆσειν ἅμα τῷ μει' 
αὐτὴν ἐντέρῳ παντὶ κάτω κοιλίην. οὐ μὴν εὐθέως παρὼ 
φύσιν ἔχειν αὐτὴν ἐνδείξεταυ ταναντία διαχωρήµατα. τοῦτο 
γὰρ οὔτ αὐτὸς εἶπεν οὔτ ἄλλως αληθές ἐγχωρεῖ γοῦν 
ὑγιαίνειν μὲν τὰ κατὰ τὴν κάτω κοιλίαν. ἤτοι ὃ᾽ ἐξ ἥπα- 

τος 1 σπληνὸς εἰς αὐτήν τι συθῥέον αλλοιοῖν οὗ µόνον τὸ 
χρώμα τὸ κατὰ φύσιν, αλλὰ καὶ τὴν σύστασιν καὶ τὴν ὀσμὴν 

” ῃ ες / »5, ᾽ Ν ” 
τῶν διαχωρουµένων. ὑπαλλαχθήσεται ὃ᾽ ἐνίοτε καὶ τὸ πλῆη- 

Όος αὐτῶν ἐπιμιξίᾳ τῶν καταρῥεύντων ὑγρῶν, οὐ φυλα- 
, 4 293 « ’ ή - 3 ’ 4 

χΌήσεταυ δὲ ουδ ὁ συνήθης χρονος τῆς αποκρίσεως. τὸ 
” ΄ / 

μὲν οὖν ὁμοιότατον τῷ κατὼ φύσιν διαχωρήματυ γνώρισμά 
ἐστιν οὐ µόνον τοῦ τὴν κάτω κοιλίαν ὑγιαίνειν, ὕπερ εἴπεν 

αὐτὸς, ἀλλὼ καὶ τοῦ μηδὲν ἐκ τῶν εἰρημένων σπλάγχνων 

καταθῥεῖν εἰς αὐτήν, τὸ δὲ παρὼ φύσιν ἔχον ἔσθ᾽ ὅτε μὲν 
αὐτὰ µύνα τὰ κατὰ τὴν κοιλίαν ἐνδείκνυταυ πἐεπονθέναι, 

/ | 3 ο. ” ο ΗΝ | ες ” 

πολλακις δὲ καὶ τῶν ἄλλοθεν εἰς αὐτὴν συθῥεόντων ἔχευ 

γνωρίσματα. καὶ πολυειδῆ γε ταῦτα τῷ τὸ ἧπαρ οὐ µόνον 
ἑαυτοῦ τινα περιττώματα καὶ χώρας καὶ χυμοὺς παρὰ 

π]α απζΙαπ]ῃς. Ὑεταπιίαπιεη Π {οτία αΠίεν γεᾶδτία Πἱ ἆε-- 

]εοίῖο, ποπ ε[ί ρτοίῖπας ]αάϊσαπάιπι ῬΡγαείετ παίηταπι ε[[ε, 

1ἀ επῖπι πεο 1ρίε οεη{εῖ πεο ε[ί αἰοφαϊ γετα. Ὑα]ετα 

Παπϊάεπι Ροίε[ νεηίες Ιπ{ετίογ εἰ ΙάπΠΕΠ εκ Ίεσοτε απῖ 

Ίεπο αἰ]ᾳπῖά 1π επι ἀε[οττῖ, α 4ἴιο ἨΟΠ 1ρίε πιοάο «οἶου 

απ [εοαπάαπι παϊαταπα ε[Π, νεγαπι εἰἶαπι οοποχεΒο Ο4οἵ- 

ᾳπθ εχοτεπιεπίοταπα υ]Παίαχ, Ου] εἴ πιοάμς εογπα [αερα 

ηοπ [εγναβίίασν Ἱππ]κίῖς ας ααί α[Ππαπε Ἠαπιοτίρας. 

Ὁπάο Πετί αιἶάεπι ροίε[β πῖ πεο 11ο εἰῖαπα ἴεπιροτο ἑα 

τεᾷᾷαῖ αἶνας απο α[ἴαενεταί,. ᾖἹΠίαφιε αἰνῖ ἀε]εείῖο παἰατα]ὶ 

ᾳπαπι πι] Ίπια ΠΟ γεηίτεπι πιοάο ΙΠ{εγίοτεπι ορίϊπια [8-- 

η]ἰαΐία {γαϊ ο[επάϊε, {οιί 1ρία ἀῑσιί, {[εά ΠΠ] οἴἶαπι εκ 
1]]]5 ν][οετίριας ἵπ ἀρίαπα τεριγβ]ίατε. Αἲ 41αε οοπίτα Πᾶ- 

ἵπταπαι εΏ, Πρπϊβοαί ααϊάεπι αλπαπάο γεπίτεπα ἀμπιίαχκαί 

αΠεοίαπι ε[ε, [αερο Υετο οοηΠιεη!ῖς ἴπ 6Η α]ἴαπάε µιι- 

πιοτῖς ποίας Ἰαρεῖι. Εί νατῖα οπίἶἆεπι ε]ιςπιοάί ἀε]εο[ῖο 

ε[Π, )τορίεγεα αιοᾷ Ίεοις ποπ [αβ πιοάο οχοτεπιεπία οί 

[απΐεπι ἨπΏπιογεδηις «.ῑο5 Ῥταείεν παϊηχαπα οοπ]πεῖί, π 
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φύσιν εἰς τὴν γαστέρα παραπέµπειν, ἀλλὰ καὶ τοῦ σώματος 
ὕλου. συνάπτεταυ γὰρ ἤ γαστὴρ δι αὐτοῦ πᾶσι τοῖς τοῦ 

ζώου µορίοις καὶ δέχεταν δὲ ἐκείνου τὸ περιττώματα αὐ- 
τών, ῥἐνίοτε μὲν ὡς ἀποσκήμματα τὸ σύμπαν ἐκκαθαίροντα 

σώμα, ἐνίοτε δὲ µορίου ἑνὸς 1 δυοῖν 1 πλειόνων ἅμα, πολ- 
λάκις δὲ ὡς συμπτώματα δηλωτικὰ τῶν παθημάτων Ίτου 
τοῦ σύμπαντος σώματος 1] μορίου τινὸς ἤ τινων. προσέχω- 
µεν τοίνυν ἐφεξῆς τοῖς λύγοις αὐτοῦ περὶ τούτων διδᾶ- 

σκουσι). 
/ 

ιδ’. 

[657] ᾿Ιν δὲ εἴη ὑγρὸν τὸ διαχώρηµα, ξυμφέρει μήτε 
τρύδειν μήτε πυκνόν τυ εἶναι καὶ κατ (198) ὀλίγον ὑπο- 

χωρέειν. κοπιῶν γὰρ ἄνθρωπος ὑπὸ τῆς ξυνεχέος ἔξανα- 

στάσεως αγρυπνοίη ἄν. εἰ δὲ αθρόον πολλάκις διαχω- 
θέει, κίνδυνος λειποθυμῆσαι. 

ψεπίτεπι το[απᾶ1ε, [εὰ τιπῖνενῇ εἰῖαπι οοτροτίθ. Ίάπι ρες 

ἀρίαπι νεπίεν οπιπῖθις οογρογί6 ραγίῖρας 4ππεχας ΕΠ, Ρεζ- 

ᾳπε 1ρ[απι ΘοχΗπα εχοτεπιοπία τοοῖρΙί, αἰας αιϊάεπι ἆθ- 

οππιῬεηί]ς 1π ομπι ΠαχκΙοπῖδ πιοάο Ιἰοίαπι οοτρας εχρυ- 

βαπίϊα, αἶῖα5 Ύετο αὐ πα ρατίο απί ἅμαρας απί Ῥ]υτίραξ 

Ππια] Ῥτοάειπίϊῖα, {αερε Ὑετο ἵαπαιαπι [Υπιριοπιαία, ϱπαθ 

νε] οοτροτῖ6 ᾿ἴοΐϊπ5 νε] ρατίῖ αἱοι]ας απί εἰῖαπι Ρ]ατῖαπα 

αΠεοίας {εΠοπίατ. ο 6ΙΡοΟ ΑΠΙΠΙΙΙΑ 18 Ύμαο ἀείποερδ 

ἆε 16 ἀοοθὶ αἆνογίαπιμς. 

ΧΙΥ. 

ὕετμπι [ αἶἰνὶ επογεπιεπέµπι Ἰἰφμίάμπα ε[, ιά πεο [ἐγίάεγε 

πεο ετεῦτο εἰ ραιμ]αιϊι επεεγπὶ επρεάἰε, Τε[]ως επῖπα 

Ίοπιο εν εοπῖικα εἰ μγγεοῖῖοπε [μουμπηύεπς ἴποπαπὶς ᾖτὲ, 

[ υετο α[}αιῖπο [αερε ἀε]ίοίαι, ἀε[εείμτ απἰπϊ Ῥετίομ- 

ἴωπι εξ. ’ 
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Σά. Όμαχι, ΥΠ. [027.] Εὰ. Βαΐ. Ῥ. (138.) 
"Ὅτι μὲν διὼ τὸ με) γεγενῆσθαι τὴν ἐκ τῆς κοιλίας εἰς 

ἧπαρ ἀνάδοσιν ἢ) διὰ τὸ κατεθῥυηκέναι τι τῶν ἐξ ἥπατος ἢ 

σπληνὸς περιττωμάτων εἰς αὐτὴν, ὑγρὸν ἔσται τὸ διαχώρηµα 

πρόδηλον: ἀλλ ἐγχωρεῖ μὲν τὸ τοιοῦτον ἆγαθὸν μὲν ὑπάρ- 
χειν, ἐὼν ἐκκαθαίρηται τὸ ἧπαρ 3 ὁ σπλὴν καὶ τὸ σύμπαν 

σῶμα ὃν ἥπατος, οὐκ ἀγαθὸν ὃ᾽, ὅταν ἐν συμπτώµατος 
λόγῳ }ίνηται τῆς ἀναδόσεως ἀτυχηθείσης ϱἢ τῶν ἐξ ἥπατος 

όντων εἰς γαστέρα, διαθέσεως οὖκ ἀγαθῆς ἐχόντων γνω- 
ρίσµατα. διορισμὸς δὲ τούτων ἐστὶν, εἰ µή γὲ τρύδει. }έ- 
γραπται δὲ καὶ μετὼ τοῦ σίγμα καὶ χωρὶς τοῦ σίγμα τοῦ- 
νοµα καθ ἑκατέραν γραφὴν ἀπὸ τοῦ γινομένου ψόφου 

πεποιημένον. ἔτι τὲ εὲ μὴ πυκνὼς καὶ κατ ὀλίγον διαχω- 

ροίη. τὰ γὰρ οὕτω διαχωροῦνια συμπτωµατος λόγον ἔχει, 
τὰ δὲ διὰ Ἰρόνου πλείονος ἀθροώτερα πολλάκις ἀγαθῆς 
ἐκκρίσέως 7νωρίσματώ ἐστι, τῆς φύσεως ἀποτιθεμένης τὰ 

{περιτιὸ κατὰ πλῆθος ἢ) ποιότητα ο) τὸ σύμπαν ζώον ἢ ἕν 

το µόριον αὐτοῦ κενούσης 1 καθαιρούσης. ὀνομάζω δὲ κέ- 

Ίεπιο εβ απὶ ἀπριεί ἀε]εοίοπειι Ἱαιϊάασπι οτε, 

απππα εἰ ο γεπίτο ἵπ Ίεοις ἀῑσεβαπι ποπ εβ απιεπίιπι 

νε] εκ Ἰεοίποτε απ Ἰεπο Πππιογῖς αηπϊά εκοτεπιεῃ ΕΠΙ 1 

αρίαπι οοπΠακετΙῖ, Θεᾷ οοπιπιοάσπα α]άεπι 1 είΤε ρο!ε[ῖ, 

{ απἲ Ίεοιχ ααῖ ει εἰ πηϊνετίαπι οοΓρᾶς ῥρες Ίεουγ εκ- 

ριτρείασ: ἀποοπαιποάσπι ααίεπι, {α 14 νε]αῖ [ψπιρίοπια αο- 

οἰάετῖί, ποη ῬτοῬε ἀῑσε[ο οἶρο νεὶ Ἠαπιοτίρας απῖ α ]εοῖ- 

ΏΟΥ6 1π γεπίτεπι ἁαραπίαν νιΠο αἰϊᾳαο Ιπ[εο[ῖ. Έα αιι-- 

ἴεπι 1ρ[ε ἀἰίσεγπες { ποπ Πτιάεαί, ᾳαοᾷ Ηιρροοταίες τρύ- 

ζειν ἀῑκιί, ᾳαοά οααϊάειι εἴ οὐπα σ εἰ [πε εο [οπῖρί ΡοίεΠι, 

ε[ἴααπε Υετραπι, πἰτογῖ5 [ουἱραίαχ πιοάο, α [οπο απ εαν, 

ε[]οίαπι,. Δά Ἠαεο { πο οππιπ]αίε εἰ ραυ]αϊῖπι 4ε[οεπᾷε-- 

η. Ίαπι ᾳπαε Πο εχειπέ τα[ίοπεπι Ἠαβεπί [γπρίοπια![ῖς, 

Όπαε γετο Ἰοησίοτί πιοτα Ἱπιεγροβία οαπηα]αίε ϱΧοεγΠπάΠ- 

ἴατ, [αδρεπαπιετο πἰλίει εχοεγηῖ {ο]ευί, αααπα παίπτα εα 

πιοᾷο αιῖ ααα]λίαίε [αρεγίαα ἀεροπῖς, ααὶί οσα απίπια] 

γεἰ αφπαπα ἔρβας ααπηϊματεπη Ροσοποεπι ναομαῖ νο εκ- 

Ριχσαι. Ύοουο ααίεπι {απιλατίασι απἶάεπι ναοπαοπεπαν 

σος 
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γνώσιν τὴν τῶν οἰκείῶν, ὅταν ὑπερβάλλῃ τῷ πλήθευ. κά- 

Θαρσιν δὲ τὴν τῶν αλλοτρίων κατὰ ποιότητα. συνακολουθεῖ 

δὲ καὶ ἄλλα τινὰ τοῖς τοιούτοις διαχωρήμασιν, ὧν ἐμνημό- 

νευσεν ὁ “/πποκράτης εἰπών' κοπιών γὰρ ὁ ἄνθρωπος ὑπὸ 
τῆς συνεχοῦς ἐξαναστάσιοις ἀγρυπνοίη ἄν. καὶ μὲν δὴ καὶ 
τὸ πολὺ πολλάκις ἐκκρίνειν ὡς παταλυτικὸν τῆς δυνάμεως 
µέμφεται. καὶ γὰρ σπανίως ποτὲ γίνονται ἐκκρίσεις ἆγαῦ αὶ 
τοιαῦται. τὸ γὰρ καταλύεσθαι τὴν δύναμιν οὐκ ἀγαθὸν ὂν 

αὐταῖς συνέζευχται, παθώπερ μαὶ παν αθιτικαῖς μὲν, ἁμεέ- 

τροις ὁ᾽ αἱμοθῥαγίαις. 

ιδ. 
. Ν ο” ” 

᾿4λλὼ χρὴ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν εἰσιόντων εἐποχωρέειν δὶς 
γ ” ς ” ” . - ε 

ἢ τρὶς τῆς αἡμέρης καὶ τῆς νυκτὸς ἅπαξ. πλεῖστον ὃ 
ς -” ολ. « ’ 3 ο 

ὑπείιω τῷ πρωὶ ὥσπερ καιῶ φύσιν σὐνηδές ἐσιι τά 
2 [ 
ανὕρωπῳ. 

αυαπᾷο οορία εκ[αρεταπῖ, ῬηγραϊΙίοΠεπι ΨεχΓο 6οΓΙΠΙ (,ᾷο 

{απί αΠεπα απαλµίαϊίο. ΄ Οαείεγηπι ε]αδπιοάϊί ἄε]εοίοπῖρας 

Ά]ία απαεάαπι [αρετνεπ]ιαΠί, απάαε 5 γετρῖ ἀεο]ατανίϊ 

Ἡι]ρροοχαίε». ἼΊαδογ επίπι οι Ποππίπεπι ογεῦγο ε ομδί] 

{γβεπτεπῃ [αιίραε, υἱριίας Ἱπάμοῖε, ΟΠ εῖαπι ρ]ατῖπια 

{αερε ΕεΧΟΘΕΤΏΕΤΕ ΠΟΠ Ῥτοβαί, ᾳποά ἴπάς ν]τος εχ[ο]ναπίαγ. 

Έατο επῖπι ε]αςπιοῦί ναεμαἰῖοπες {ασί[εταο Γαπί, ααἶραδ 

{οἶ]μοδί νῖτίππι τε[ο]π[ῖο, «παρ ππΠςπαπι Ῥομα Γαἲῖ, οοΠ-- 

Ἰαποία εβ, αεᾳπε αο Ιπιπιοάεταίῖς, εἰῖαπα { ογίῖοαε {Π6γ1ηῖ, 

{απσυ]ηῖς εταρΏοπίραδ., 

ΧΥ. 
δεᾶ ορογἰεῖ ργο α[]ωπηρίογµπι εορία αμὲ δὶς αμῖ 1εΥ ἵπίεγ- 

αἷμ ἀε]ίοεγε οἳ ποοῖι [επιεῖ, δεᾶᾷ ππαπε ρ]μγίππωπα μὲ 

Ὁο πιά ξιγαἰίς Ποππίπὶ οὐ ειμᾶο «{δ. 
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Εὰ, Οµαπε, ΥΠ. Γ627. 635. Ἰ Εὰ. Βαϊ. Υ. {455.) 

Τοῦτο μὲν καὶ εράσβνν ἐγεγράφευ. βέλτιον ὃ᾽ ἦν αὐ- 

τὸν εἰρηκέναυ νῦν τὸν περὶ τῶν κριτικῶν μὲν ἀθρόως δὲ 

ἐκκρινομένων λόγον, ὃν ἐγὼ διῆλθον ἄρτι. µέμφομαι δὲ ὡς 

περιττὼ τὸ δὶς ἢ τρὶ τῆς ἡμέρας καὶ τῆς γυκτὸς ἅπαξ 

ὅσα τ ἄλλα πρὸς τούτοις ἔγραψεν. Ίρκει γὰρ µόνον εἰπεῖν, 

ὥσπερ σύνηθες ἦν τῷ ανθρώπῳ κατὰ τὴν τελευτὴν τῆο ῥή- 

σεως ὑπ αὐτοῦ γεγραμμένον, ἓἕν τισι μὲν ἀντιγράφοις μετὰ 

τοῦ ὑπείτω, κατ ἔνια δὲ καὶ χωρὶς τούτου κατὰ τοῦτον τὸν 
τρόπον, πλέον ὑπὸ τὺ πρωὺ ὥσπερ σύνηθες ἦν τῷ ἀνθρώ- 
πῳ. [658] διαφέρει δὲ οὐδὲν ἡἢ οὕτως) ἐκείνως γεγρά- 

σδαι, φυλάττεται γὰρ ἑκατέρως ἄριστον εἶναυ τὸ συνηθέ- 

στατον. 

ιστ. 

ΤΙαχύνεσθαι δὲ χρὴ τὸ διαχώρηµα πρὸς τὴν κρἰσιν ἰούσης 
τῆς νούσου. 

ΕΙ Ίου απϊάεπι απίε [οπρ[ετα Ύεταπι Ρρταε[ιατεῖ 
ἀρίαπι ἆθ 15 ᾳµαο οτ]]οε απαἰάεπι, Γεά οαπια]αίο ΕΧΟΕΓΠΙΙΙ- 

ἴαγ ος Ίοοο ἀῑσίΙ[ε 1άεπι ᾳποᾷ ε5σο πιοᾷο ἀῑπΙ. Ίεο γετο 

Ῥτοῦατε Ρρο/ἴαπι ᾳαοᾶ [οπ]ρβί: δίς αμὲ τετ ἐπιεγάίμ εἰ [επιεῖ 
γιοοίµ εἶ 4π8ε Ῥο[εα Γαρ]απχκίε, απῖα [αρετῆπα Πηῖ, Φαϊῖ6 

οπΊπι εγαί 14 πιοάο ἀῑκ]ι[ε, αποά ε[ι Ῥοβίααι αἨ εο ἵπ ππα 
Γεπίεπίϊαε, πὶ Ἱοπιϊπί οοη[αείαἆο εταίῖ, ααποά απϊάεπι ἴπ 

οπἱριθάαπι οοἁἱοίριιθ {οεἱρίανα ΠπνεπΙίαχ οσπι ΥεΥΡο ὑπείτω 
1π α]ῑῖ γετο αΏίααθ ἑο Ἠμπο 1Π πιοάμπι, πλέον ὑπὸ τὸ 
πρωὶ ὥσπερ σύνηθες ἦν τῷ ἀνθρωπῳ, Ιᾶ εἴι ρίως ππαει- 
Εἴπο έεπΙΡοΤε μὲ Ἱιοπιπί εοπ/μειμᾶο εται,. Ὑεταπι πΙμΙ] Ἱπ-- 

Τετε[ὶ Ίοο απ 1]]ο πιοάο [οπρίαπι Πέ, [ετγαίατ επῖπι αίτο- 

Ῥίαπε εαάεπα [επίεπίϊα, ορίπιαπι 1 ε[[ε οπἵ πιακίπιο α{]αθ- 
νΙΠΙΠ8. 

ΧΥΙ. 

Οτα[/[ογεπι αµίεπι ᾖεγὶ ἀε]εειίοπεπι ορογἰεε μτοοεάεπίε αἆ 
ογἰ[ίπ ΠποΥΡο. 
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'"Παχύνεταυ δηλονόευ τὸ ὑδατῶδες καὶ λεπτὸν, οὐ τὸ 

παχὺ καὶ σκληρύὀν. ὥστ ἂν εἴη ὃ λόγος αὐτῷ περὶ τῶν ἐξ 
αρχῆς ὑγρὼ διαχωρούντων ' ἴδιον. δὲ τοῦτο βραχυλογίας πα- 

λαιᾶς καὶ μάλιστα σύνηθες “Ιπποκράτους, τὸ διὰ τῶν ἄντι- 

κειμένων ἐνίοτε συνενδεικνυσθαέ τινα παραλείποντυ μνηµο-' 
φεύειν αὐτῶν ὀνομαστί, 

ξ-ι 

Ὑπόπυῤρον δὲ ἔστω καὶ μὴ λίην δυσῶδες, 

"Άπρεπε τοῦτον τὸν λόγον κατ τὴν ἀρχὴν εἰρῆσθαι 
τῆς περὶ τῶν διαχωρηµμάτων διδασκαλίας, ὡς γενέσθαι τὴν 

ῥῆσιν τοιαύτην. διαχώρηµα ὃ᾽ ἄριστόν ἐστι µαλθακόν τὲ 

καὶ συνεστηκὸς καὶ τὴν ὥρην, ἤνπερ καὶ ὑγιαίνοντυ ὑπεχώ- 

θει. πλῆθος δὲ πρὸς λόγον τῶν εἰσιόντων, ὑπόπυρῥον δ᾽ 
ἔστω καὶ μὴ λίαν δυσῶδες , ἵνα, ὡς ἔφην ὀλίγον ἔμπροσθεν, 
πήν τὲ σύστασιν αὐτοῦ καὶ τὸ πλῆθος καὶ τὸν καιρὸν τῆς 

ἀποκρίσεως ἔτι τὸ τὼς ποιότητας ἀμφοτέρας, τήν τὲ ὅρα- 

Οναβτας ααἰάεπι ο[[α οροσίαί ἷᾷ αποᾶ ααπο[απι ἁἷ]α- 

ἵαπιᾳαπε ποη ᾳποά οτα[απι ἆαπταπιπε εγαῖ. Ἱπαφπε ἆς 15 

Ώυπο Ἰοᾳφυϊίασ, οὐ Ἱπορίιεπίε πΠΟΥΡο ἸΠαπϊάα ἀε]ιοϊαπί. 

Ύεταπι 1ά απ(παο Ῥτενίϊταιϊς ε[ι ας ππαχίπιθ Ηίρροογαιϊ 

{απά]ατε, ταἳ ᾳπαο 1ρί6 ποπιϊπαίῖπα ἨΟη εκρτε[ετΙξ, Ῥες 

οβροβία ποππµπ(παπι βση]Ποεῖ, 

ΧΥΠ. 
δε εείαπι [μὸ[μῖυα πεφµε αἀπιοάμπα βτανεοίεπς ἀε]εοῖίο. 

Ώεοεραί Ίχαεο ᾖγϊποϊρίο: ἀῑοία ε[ἴε, «πππι 49 αἰνί εκ- 
ογεπιεη{ῖ5 ἀ1[Πετεραϊ εἰ απο ἵπ πιοάμπι [οχίρετθ. ΤΧκοΓε- 

χπεηίαπα ορϊππαπι ε[, αποά τεὰάτῖ γεπίαες πἹο]]θ, 60Πς16-- 

ἴππα, εοάεπι {ετα {επιροτθ 4ο Γεοππάα γα]εἰπάϊπε α[ἴαενῖε, 

αποάοφπε οΟΠΥεΠΙΕΠς 15 ᾳπαε α[απιαπίας, αἴφιε Ίἴεπι {α0-- 

τυ{απα πθο {οεςῖ ππα]ίαπα οἀοτῖ. ὉὈί απεπιαάπιοᾷἁπι ε5ο 

ἀἰοεραπα, 1ρ[ογαπι οοπογείίοπεπι εἰ πποάσπα εἴ ναοπαοπῖδ 

ἵεπρις οἱἵ πἰχηδηιιο παλ αίς», «μας (μπι γα {μπι οἆοτε 
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: Όλοχις γα. [ε 635.1. Εά. Βα[, Ῥ. 458.) 
ον καὶ τὴν ὀσφθαντὴὶν, ᾖ διώρισμένον. ὕτε δὲ τὸ κατὰ 

φύσιν ὑπόπυθῥόν ἐστι δεχόμενον τὴν ἐξ ἧπατος εἰς γαστέρα 
καταῤῥέουσαν χολὴν, σύμμετρον μὲν τῇ ποιότητι, ὀλίγην δὲ 

τῇ ποσύτητι, πρόδηλόν τέ ἐστι καὶ πᾶσιν ἰαιροῖς ὁμολογού- 

µενον. ἐων γὼρ ἄκρατος ἱ χολὴ καταρῥέη, ξανθὸν 3 πυρ- 
ῥὸν ἐργάξεται, μηδ᾽ ὅλως ἀφικνουμένης αὐτῆς εἰς τὰ ἕντερα 

ὡς ἐπὶ τῶν ἐκτεριῶντων λευκὸν ἔσται τὸ διαχώρηµα. 

1). 

᾿ΕἘπιτήδειον δὲ καὶ ἔλμινθας στρογγύλας συνεξιέναυ μετὰ 
τοῦ διαχωρήµατος πρὸς τὴν κρἰσιν ἰούσης τῆς νούσου. 

Ὅταν δὲ καὶ ταύτας 3 φύσις ἅμα τοῖς ἄλλοις περιτ-- 

τοῖς ὠθδῇ κάτω, βέλτιόν ἐστιν ἴἴπερ ἄνω.. καὶ ὅταν ἄλλοις 

ἐπιφαίνηται, Λόγῳ συμπτώματος. εἴρηται δὲ ἐπὶ πλέον ἓν 
τοῖς περὶ κρίσεων ὑπομνήμασιν 3} διαφορὼ πᾶσα τῶν αρι- 
σίµως ἐπιφαινομένων. 

Γεπαπίατ, πια] ἀε[ηϊνεί, Οποά Υετο [εοαπάππι παίπγαπα 

{ο Ίαβεπς εκογεπιεπίαπα {αρχαίαπα Πε, Ῥΐ]επα ᾳπαθ α ]εείπογθ 

1π νεπίτεπι οοπΠαΙέ, απα]ίαίε απἰάεπι πιοεταίαπι εἰ ᾳααπ- 

Πίαίε εχὶσααπι εχοΙρίθᾳ5» πιεᾷῖοῖδ ΟΠΙΠΙΡΙΗ5 αρετίηπι οΟἩ- 

Γεῇμπιααο εβ. Ίναπι { πιεγαοῖος νε] οορίο[ος αἰΠακετῖῖ, 

Παναπι απί τα{απι εΠποῖ. Φ9ἱπ ααίΐοπι Ὠι]]ο πιοάο {εγαίαγ 

ἵπ Ἱπίε[ίπα, 1ᾷ ᾳποά ἀε[οεπάϊε αἰραπι ος, {οιί ἵπ 16 

οεταϊίατ, απ τερίο ΠΙΟΤΡο Ιαβοταηῖ, 

: ΧΤΤΠ. 

σεᾶ εἰ ἰιωπιδγίεος ἰεγείες πιοίδο ᾖ[ιαίοίμπι [ιδειίε πα 
. 

εἶπα επογεππεπεῖς ρτοάϊΐγε με[ε Πιεγῖε, 

Οιαπάο ππα οππω τελη] εχογεπιεΏ{15 Ιηπηρτῖοος Φ:πο- 

ας Πίος παίπχα ἆθογ[απα ρεΠιπιάαί, πιε]ας ε[ί 4 παπα {ἲ 

Ρε {πρεσίοτα το]οιαϊ εἳ βπιαὶ οσπα αῖς [ο Ρρτοᾶαπέ, 

[σαιρίοιπαία. Ύοσυπα Γαῇα5 1π Ἠρτίς απὶ ἀθ ετρας οο- 

[οτίρα [{απῖ ἀπετοπίῖαπι ΟΠΥΠΕΠΑ εοταπι ᾳµαε οτ]]οῬ Ρτο- 

νεπιμηῖ εκρο/[αημθ. 
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9’. 
” 3 ὁ , 

[629] «4ε δὲ ἐν παντὶ τῷ νουσήµατι λαπαρὴν τὴν κοι- 
λέην εἶναυ καὶ εὔογκονι 

Τὸ μὲν λαπαρὴν ἀντίκειται τῷ τεταμένην πεπληρω- 

µένην, τὸ ὃδ᾽ εὔογκον τῷ ἐκτετηκυῖαν, ἵνα τὸ μὲν πρότε- 
ϱον ὑπὲρ τῶν ἐν αυτῇ περιεχομένων διδάσκη, τὸ δὲ δεύ- 

τερον ὑπὲρ αὐτῆς τῆς κοιλίας, ὥς εἰ καὶ οὕτως εἶπε. δεῖ 

δὲ ἐν παντὶ νοσήµατι συμµέτρως μέν κενὴν εἶναι τὴν κοι- 

λίην, εὔογκον δὲ κατὰ τὴν ἑαυτῆς οὐσίαν καὶ μὴ λεπτήν. 

, 
Λο 

Ἀ 
Ὑδαρὲς δὲ κάρτα ϱἢ λευκὸν ἢ χλωρὸν 1 ἐρυθρὸν ἰσχυρῶς 1 

αφρῶδες διαχωρέειν, πογηρὰ ταῦτα πάντα. 

Τὸ μὲν οὖν ὑδαρὲς ἀπεψίας ἐστὶ σημεῖον, τὸ δὲ λευ- 
κὀν, ὥς εἴρηταυ πρύσθεν Πδη, τοῦ μὴ κατιέναι τὴν ὠχρὼν 

χολὴν ἐξ ἧπατος εἰς τὰ κατὰ γαστέρα χωρία, τὸ δὲ χλω- 

ΧΙΣΧ. 
1π οπιπὶ αμίεπῃ ΠΟΤΦΟ ΨεΠίγεπα πποῖ]επι ε[]ε εἰ Ῥγοῦα πποῖε 

ἄοπαίμπαι οροτίεῖ, 

Μο]]ε απἰαπίο απῖ ρ]επο πιοᾷῖοο ἵππιιάππι επιαο]α{ο 

ορρομῖίατ, αἱ ρεῖπιαπα πἰάεπι εοτΏπα ϱπαο Ιπίγα νεπίγει, 

αἰἴετιπι απίεπι γεπίτῖς 1ρβιςδ Παρίιίαπα ἀεο]ατεῖ, Ῥετίπἆε 

8ο {ΠΠ Ἱία Ιοᾳαπίας ε[εί, Ἰἵπ οπιπῖ ΠΙΟΙΡΟ Υάομαπι Ἰα[ο 

πιοάο γεπίτεπι ε[ε οροσίεϊ, 1ρίαπι αμίεπι [αα Γαρβαπίϊῖο 

πποᾶίοο ἰππίά μπι πο ηἰχαῖ επἰοπμαίππη, 

ΧΧ. 

4ἱ ναἰᾶε αφιο[μπα αμ αἰἶδιπῃ αμε εν υἰγίάαι ρα][ιάμπι αιε 

νεμεππεπίεγ ταύγµπι αμί [ρμπιας ἀε]ίοετεν Ἱπαία Ίναες 

οπιηῖαε 

Οιοά ἀε[οεπάϊί ρετ]απάαπι οτπάταϊϊς βσπαπι ε[; 

αἰθιάπτα απίεια Πειί ἀῑσίππι Ίαπι απίε ει, πμ] ραΠΙᾶαο 

Ῥ1]15 α Πεοίποτε 11 Ῥατίες αἆ γοηίτεπι αἰϊπεηίες ἀε[οοπά Τε 
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Εά. Όλασι. ΥΠΙ. [000.] Τὰ. Βαῇ, Ὑ. (198. 4200) 
οὸν ἰσχυρώς, ἐπειδὴ δύο σημαίνει τὸ χλωρὸν, ὡς καὶ τοῦτο 
εἴρηται πρόὀσθεν, κατὰ μὲν τὸ ἕτερον τῶν σημαινοµένων 
τὴν ὠχρὰν χολὴν παμπύλλην µεμίχθαι δηλώσει, κατὰ δὲ τὸ 
ἕτερον τὴν ἰώδη. τὸ δὲ ἀφρῶδες ποτὲ μὲν πνεύμα φυσῶδες 

ὑγρῷ δυσλύτῳ µεμἰχθαι, ποτὲ δὲ Θέρμης ἐστὶ πολλῆς ση- 
µεῖον. ὁρᾶται γοῦν καπὶ τῶν ἑκτὸς οὕτω }ιγνοµένων ἐν 
μὲν τῇ Φαλάσση, διὰ τὰς τῶν ἀνέμων ἐμβολὼς, ἐπὶ δὲ τῶν 

ἑψομένων λεβήτων διὰ τὴν πολλὴν Θερμασίαν. 

, 

πα. 
” . 3 3 ’ 9Η ἀ ῃ Ἆ 
ἔτι δὲ πονηρον καὶ σμικρὸὀν τὲ ἐν καὶ γλίσχρον και λευ- 

κὸν καὶ ὑπόχλωρον καὶ λεῖον. 

ἄιιτὴν ἰδέαν ἓν τῷδε τῷ λόγῳ διδάσκει διαχωρημά- 

των, ἀμφοτέρων μὲν ὑπὸ συντήξεως γινοµένων, δια- (199) 

φερόντων δὲ καθ’ ὅσον ἡἤ μὲν μικρὰ καὶ γλίσχρα καὶ λευκὴ 
διαχώρησις πιμελῆς τετηκυίας ὑπὸ πυρώδους μὲν θΘερμό- 

Πσηϊβοαί, Οποᾶ Υετο οοἶοταπι 6ππ1 Ἰαραί, απεπι χλωρὸν 

ἀἰοιηί, αποπίαπαι 14 ἀπογαπα οοἸοτιιπι, Ποιῖ απίε ἀῑκίπιας, 

ἨΟΠΙΕΠ ε{[, αἰίετα ααἶάεπι ΠσηϊΠοαίίοηπε ῬΡα]]ϊάαπα Ῥΐ]εια 

α[αίϊπι ἀπιπιϊχίαπι ε[ε, αἰίετα νεχο αογιισίπο[απι ἀεποίαί. 

Ῥοπτο [ρμπιαπς αας οαἶάεπι Γργίαπι Παϊποίαπι Ἠαπιοτὶ 

νὶκ [ολαβΙ]ῇ πακίαπι εΠε, αἶῖα Υεγο οα]ογῖ5 οορῖαπα ο[ίει-- 

αι. ΊἈΝαπι 1 τεβις εἴῖαπι εκἰεγη]ς {ο Πεχὶ απΙπιαάνετ[ῖπιας, 

1π πια αυῖάεπι οὐ νεπίοταπα Ἱπιρείαδ, ἵπ Περείῖρας αιι- 

ἴεπι, απ αἰᾳαῖά οοφιααπῖ, α πιπ]ίο οα1οχε, 

ΧΧΙ. 

δε ππα]ιιτι σιοφιµε ε[ὲ εἰ επίβµµπι εἰ θ1ιέπο[ πα εἰ αἶδιτι 

εἰ /Γμόραἰ[ιάμπι εἰ ἴαευε. 

Ώυιας Ἰοο Ίοσο εκογεπιεπίογαπα [ρεοίες εχρ]ἶσαῖ, α1ιᾶ-- 

ασ πίχαφιε (πἷάεπι εκ οο]]απαίίοπε Ρρχονεπίε, ἀλεταπί 

βπίεπι Ιπίογ {ο φιποᾷ εκίσαα εἰ σ]η[ιποία οἱ αμα ἀε]ῖεῖαπι-- 

αχ, ΡίπριοΙπο α οαἶοχε αϊάεπι ἆραεο, [ο πον αἀπιοάστη 
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τητος, ου μὴν κακοήθους γὲ σφοδρῶς γίνεται, ἡ δὲ ὑπό- 
Έλωρος καὶ λεία πιµελῆς μέν ἐστι καὶ δε συντετηκυίας, 

ἆλλ᾽ ἤτοι διὰ Θερμασίαν ἢ αὐτῆς τῆς πιμελῆς παλαιᾶς τὲ 

καὶ οἷον ἡμισαποῦς ὑπαρχούσης. ὁρᾶται γοῦν κἀκεὸς. οὐχ 
ἳ πιµελὴ µόνον, αλλὰ καὶ τὸ στέαρ µεταβάλλοντα ἐν τῷ 

χρόνῳ τὸ πρόὀσθεν ἑαυτῶν χρώμα καὶ σαφώς ὑπόχλωρα }ι- 
γόμενα. εἰ δὲ γὲ τὸ ὑπόχλωρον ὑπὸ τῆς ἑώδους χολῆς εἴη 
γεγενηµένον, ἔστι γὰρ, ως ἐδείχθη, δεύτερον καὶ τοῦτο τῆς 
χλωρᾶς φωνῆς σημαινόμενον, ἰσχυρᾶς συντήξεως ἔσται ση- 

µεῖον. Λλεῖον δὲ γίνεταυ πᾶν ὁτιοῦν τῶν ἐκκρινομένων τοῦ 
σώματος ϱ) διὰ τὸ ὁμαλὴν πέψιν ἔχειν, ὥστε μηδὲν αὐτοῦ 

διαπεφευγέναι µέρος τὴν ἓκ τῆς φύσεως ἀλλοίωσιν [630] 

) διὼ ἰσχυρὰν σύντηξιν, ὡς μηδὲν ἐνταῦθα µόριον τῆς ὕλης 

ἀπαθὲς ὑπολειφθῆναι. ὥσπερ οὖν ὅσα χρηστὰ, βελτίω ταῦτ᾽ 

ἔστιν ὁμαλῶς φαινόμενα, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὅσα µο- 

χθηρὰ χείρω καὶ ταῦτα πάνε ἐστὶν ὁμαλώς ὄντα τοιαῦτα. 
δὲ ὅλων γὼρ ἑαυτῶν ἑκάτέερα φαίνεται, τὰ μὲν τὸν τῆς φύ- 

σέως πόσμον δεδειγµένα, τὼ δὲ τὸ τῆς µοχθηρίας αἶσχος. 

πηα]σπο, Ἠππαίαφ Γαπρα]]άαπι απίεπι εἰ Ίαενο 1 αποά 

εχοεγη]ίαχς ε[ι, Ῥίπσαεάϊπεο απἰάειη εἰῖαπι Ἠπμαία, [εὰά νε] 

Ρτορίεσς οα]ογεπι Ίοηβε νεμεπιεηίῖογεπι νε] φιοὰ Ρ]ησαεᾶο 

ἔρία νείας Πἲ εἰ ᾳαοάαπιπιοᾷο Γεπῖραϊχ]. ΊΝαπι ποη 1ρία 

πιοᾷό Ρ]ησαεάο, ΥεΓΙΠΙ εἴῖαπι ΓενΙΠΙ {επιροχῖ [ραο Ρτὶ- 

ΑΙ Γωαπι. εοἱοτοιᾶ-παπίατό οἱ Γαβρα]]άα Πετὶ πιαπῖ{εβο 

νΙάεπΙΠτ, Αο {ΠΠ ααἶάεπι 1 αποᾷ ἀε[οεπάϊι ΓαΏρα]]άαπα 

{αετῖί Ῥγορίεγ αετιαρσίποίαπα Ῥϊ]ετα, παπι πί ο[επάίπιας 1 

αίεταπα ε[ι τοῦ χλωροῦ Πσπιβοαίαπα, ππακΙπιαπα ργοάΙῖ οο- 

Πᾳιαϊϊοπεαι. Αἲ νετο Ίαενε Πἲ, ααϊάφιῖά εχίτα οοτρΏ6 

επηΙΕΙ1 Ρροῖε[ι νε] ᾳποά αεηια]ίετ οοοίαπι Πΐ, Πα αἱ πα]]α 

εἶας Ῥατς παίπταε αἰἰεγαίῖοπεπι εΠισεγΙξ νεὶ α ἴαπι γε]ο- 

ππεπΙ οο]Ιφααίοπε πί πα]]α Παπηοχῖς απῖ 1ο Πί Ῥοτίίο 

ἸπΙαοία τεπιαπ[εχῖί, Ἱίπᾳαε Ποαῖ οπιπ]α απαε Ῥοπα [μπί, 

οεπ[επίαχ πηπε]ῖοτα, Π Ῥοπα αεᾳααµίετ βηῖ; εοάεπι πιοᾷο 

ᾳπαεοππαπε ππα]α [απῖ, αἱ [απί αεφαα]ίεγ Πια]α, [ο Ῥε]οτα 

νιἀεπίμτ. Ἐοταπι επῖπι πίταπε Ῥεγ {6 ἴοία οεγπιηίασ, 

Ί]]α φπϊάεπι παίπχαε οτπαπιεης Ἱπῃρηϊία, Ἠαεο γετο ῥρχαθ 
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Εά. Οµατι, ΤΠΠ. 1650.] Εά. Βα[, Ῥ. (1439.) 
τὸ δὲ γλίσχρον ὅτε μὲν πολλάκις ἐπὶ τών πλεῖον ἤδη τεθερ- 

µασμένων γίνεται πρόδηλον. ἐνίοτε δὲ καὶ ἡ τῶν ἐδεσμά- 

των ποιότης απεργάξεταυ τοιούτους χυμούς. ἆλλ᾽ οὗτου μὲν 
ὕταν ἐπὶ τὴν ἔκκρισιν ὀρμήσωσιν, οὐκ εἰσὶν ὀλίγοι, τὸ δὲ 
κατ ὀλίον ἐκκρινόμενον γλίσχρον ἀποκεχώρηκε μὲν τού- 
των, Φκείωταυ δὲ συντήξεσι µετρίαις. ἐνίοτε δὲ αἱ σφοδραὺὶ 
συντήξεις αθρύόᾶς γλίσχρας ἐργάδονται διαχωρήσεις. ἀλλ 
αἳ τοιαῦταυ πάντως εἰσὶ δυσώδεις καὶ ταύτη διορίζονται τῶν 

ὠμῶν χυμών οὖκ ὄντων δυσωδών. 

:β.. 

Τουτέων δὲ Θανατωδέστερα ἂν εἴη τὰ µέλανα ἢ λιπαρὰ 1 
κ. πέλια 2) ἑώδεα καὶ κάκοσµα. 

3 ! 4 κ [ ω 3 , .ς 
Ἴαά µελανα μὲν υπὸ µελαίνης χολης αἄπρατου χρωζεται, 

τὰ πελιὺνὰ δὲ µετρίας τὲ καὶ μετρίως ἐπιμιγνυμένης αὐ- 

τοῖς γίνονται τοιαῦτα. Λιπαρὰὸ δὲ διαχωρεῖται συντηκομέ- 

πηα]σηϊϊαίο ἱπτρία αἴᾳαο {οεᾷα, ΟΌποά νετο σ]αίποβαπι 

αφυῖά ἵπερε εναἆαῖ, Ππιπιοάῖοο εχοα]ε[ασίαπι ρεν[ρίοπαπι 

εΠ. ἹΝοππαπαἹιαπι γὙεγο εἰῖαπι οἱβοταπι οπα]ίας [ποσο 

ἴαιες ο[οῖίξ,. Θεά Ἠί ααἶάεπι Πασά εχἰσαΙ ναομαπίατ, Οποᾶ 

ψετο σ]απο[απι εχῖσαιπα εκοετηΙ{ασ., ποη οϱῇ απ]άθπι Ρε- 

πογ15 ε]ακάσπι, [εᾷ αἆ πιοάῖσας οο]ΠᾳπιαίΙοπος ποοεΚ1τ, Οπαπη- 

ᾳπαπι ἀπίετάσπι νεµεπιεπς εἰἶαπι οο]]φια[ίο Ροετπι]ία οἶα- 

Ἠποία οχκοτειηεπία ρατίαί, Ὀαπί απίοπι {αῑες {οεᾶϊ ρτοχ[ας 

οἆοσῖδ εοᾳπο ἀῑ[οεγπαπίας α ογπά]6 Ἠαπιοχῖβας απ π]]απη 
Παρεπί οἀοσῖς {οεάτίαίεπι. 

| ΧΧΙΙ, 
Πις αμίεπῃ αἰυὶ εποεγεππεπεὶς ππαρίὶς Ἰεια]ία Γμετίπε πίργα 

αμῖ ρἰπριῖα αμὲ Πυϊάα αι αεγαρίπο[α αιέ οειίάα, 

Όιαο πῖρτα ἀε]ιοϊαπίατ αἳἲ αίτα Ῥΐ]ο Ππιπποᾶῖσα οοἱογοπι 
ε]αδπιού1 οοπίχακεγθ. Θἱπ απίοπι εα εἴ πιοᾷῖσα εἰ πποζ]ος 
115 ρεγη]χία {ιοκῖέ, εγπάιπῖ Ἠνίάα, ΕΒἰπσιῖα απίεπι εκ- 
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Εά. Οἶιατ. ΤΗ. Γο50. 1] ν Εά. Ῥα[, γ. (499.) 
ΨΗ6 πιμελῆς ὑπὸ πυρωδους Δδερμασίας. τὸ δὲ Αάκοσμα 
σηπεδόνος. ἐστὶ γνωρίσματα. 

κ}. 
Τῷ᾽ δὲ ποικίλα χρονιώτερα μὲν τουτέων, ὀλέθρια δὲ οὐδὲν 

ἧσσον. ἔστι δὲ τὰ τοιαῦτα ξυσματώδεα καὶ χολώδεα καὶ 
αἱματώδεα καὶ πρασοειδέα καὶ µέλανα ποτὲ μὲν ὁμοῦ 

"διεξερχόµενα αλλήλοισι, ποτὲ δὲ κατὰ µέρος. 

Τὰ πομκέλα ποὐλλὰς εἶναι διαθέσεις ἐνδείκνυται, διὸ καὶ 

Ίθόνου δεῖται προς. τήν πέψιν. πολλών γὰρ οὐσῶν διαθέ- 

σέων έμος μὲν εἶναί ο ἐξ αὐτῶν Χθονίαρ Σὲ δὲ μὴ, 

αλλά πάντως γε πρὸς τὴν φύσιν. δεῖ οὖν ὥσπερ ἄνεαγω- 
φισταῖς πολλοῖς διαγωνιζοµένην ἀναλίσχειν πλείονα χούνον. 

κδ. 

Φῦσαν δὲ ἄνευ ψόφου μὲν καὶ περδήσιος διεξιέναι ἄριστόν 
ἐστι, κρέσσον δὲ καὶ ξὺν ψόφῳ διελθεῖν 3) αὐτοῦ ἆνει- 

οετηππίασ οο]]ᾳπαία Ῥϊπσαεάῖπο αἳ Ίσπεο σποτ. Όπαα 
γετο Ποείεπῖ, ρηϊχεάΊπεπι ατα, 

: ΧΧΙΠΙ. 
δὲ νετο υατία επεγεπιεπία Τε]οϊμπίμγ, Ἰοπβίογίς φιῖᾶεπα 

πποζδὶ ποίαε [ωπὲ πεο ἔαππεπι ταῖπιμς Ἱιαδεπε ρετίομ], ὅ μπε 
αιίεπι εα [ἐγὶρπιεπίο[α εἰ δι[ίο[α ει [απβμίπεα εἰ Ῥογγα- 
εεα εἰ πίβτα εαφµε αἰνας μπίνετ[α, αἰίας ραγεϊομ]αεῖπι 

᾽αἶυμς ε[}απάϊε. 

αν πππ]ρ]ίοες αΏεοίις [αῬε[ο ρχοᾶπηῖ, Όπατα 
ἴεπιροτῖς {ραίππα τεηπῖταπῖ αἆ οοΠοοοΙΙΟΠΕΙΙ, ΟΌπαπᾶο 

1Πΐει ἴαπι πιυ]ίος αΠεοίας αἴαπος ἀἰπίαγπος ε[ε νετί[πηῖ]ο 

εΠ, Π ποπ οκ {ς, αἳ οεχίε αποά αἆ παίπταπι, (παπι απ] επι 

τί οοπίτα πηπ]ίος αἀνετ[ατῖο ἀεριρπαπίεπι Ρ]ατίπιατα ἔεπι-- 

Ῥοτίς 1η{ππιεγο οροσ{εί, 

ΧΧΙΥ, 

Ορεἴπεωπ αμίεηι ε[ [αιμα αθ[φµε [οπο εἰ εγερίεµ επίγε, 

/εά εμπι ἰαπιεπ ρταε[ίαι ομπι [οπο ργοάίε οφµαπι ἰδὶ 
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ΓΕ. Οµατε, ΤΙΠΠΙΠ. [ 620. 051. ] Εά. Βα[,. Ῥ. (199.) 
λέεσθαι. καΐτου καὶ οὕτω διελθοῦσα σηµαίνει ᾖ [651 

πονέειν τυ τὸν ἄνθρωπον 2) παραφονέειν, ἢν μὴ ἕκων ὁ 
ἄνθρωπος οὕτω τὴν ἄφεσιν τῆς φύσης ποιήσηταυ, 

Τὰς φύσας ἔνιοι μὲν ἐκκρίνουσι μετὼ ψόφου μηδὲν 
ἀπαισχυνόμενοι, τινὲς δὲ ἀποθανεῖν ἂν ἕλοιντο μᾶλλον τἢ 
τοῦτο πρᾶξαι. τούτους μὲν οὖν ὅταν ἁἀκουόντων πολλών 
προϊἴωνται φῦσαι, εἰδέναι δει δυοῖν Θάτερον, τ). μὴ παρακο- 

λουθεῖν τοῖς πραττομένοις ἢ διὰ τὸ μέγεθος ὀδύνης κατη- 

ναγκάσθαι πρᾶξαί τι τῶν αβουλήτων. ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων 

σου μηδ᾽ ὅλως φροντίζουσι τῶν παρόντων, οὐδὲν μὲν ση- 

µαίνειν ἄτοπον ὑπολιπτέον τὴν μετὰ ψύφου φῦσαν" ἄμεινον 

δὲ εἶναι καὶ ἐπὶ τούτων ἄνευ ψόφου. πάντως γὰρ ἤτου 
πλῆθος ἐνδείκνυται τοῦ φυσώδους πνεύματος 1) στἐνοχωρίαν 

τῶν ὀργάνων, ὅταν δὲ τὸ πνεῦμα μὴ πάνυ πολὺ ᾗ, τὰ ὃδ᾽ 

ὄργανα δι ὦν ἐκκρίνεταυ Χαλαρὼ τελέως ᾖ᾽ χωρὶς ψόφου 

τοῖς τοιούτοις ἡ τῆς φύσης ἀπύόκρισις γίνεται. 

γεφοϊυὶ. Έε [ο ομµίάεπι ρτοᾶίεπς Ἱοππίπεπι υεὶ ἀοΐοτε 

α[ῃισι νεὶ ἀειίγατε ατρμῖε, πι ἐρ[ε [ογία[[ῃς ἂε ἱπάμ[ίτία 
εγερῖειτη επιιτεαξ. 

Ἐἰαίαπι αἰαῖ οτι οτερῖία ηπ]]α γετεοππάϊα εχρε]]αηῖ, 

α)Π νε] πιοτίεπι Ῥετρείϊ τια]πί ᾳπαπι ρεάετο. 1ο εχρο 

ΠΠ απαπάο οτερίίααι Ῥ]ηγ]πις απἀτεπίῖρας οἀϊάετιηξ, {[οἴτα 

οροσίεϊι ἀπογαπα αἰἴεγαπα, γε] αἆ εα ποπ αἀνετίετο (πας 

ασιηί γε] Ῥτορίες ἁἆο]οτ ππαρπϊπάϊπεπι αἀῑρί τί ο ας 

πο]πε {αοϊαπί, Όιποά [ρεοίαί αἆ αἰος απἶρας 6ο απ 

Ῥταε[επίες Γαπί πα]]α οπτα ε[; ποπ οροτίεί ραίατε α]ααιά 

Ππιβντϊ εκ ογερίία Ῥοτίεπάϊ, [εὰ αλα ἵαπιεπ ε[[ε 1π 15 

ᾳποφπε αΡίαιε [οπο Παίππι εἰαδῖ, Π]ε επῖπι νε] Γριγίίας 

Παἰπο[ οορίαπι νε] ναΐοσαπα απσα[ίαια ἀε[σπαί. ἡδἱ νετο 

Παΐας πεο πΙπαπαι αραπάαί οἱ να[α ρε; φ.αο {ετίαχ αἆ- 

παοάμπι απιρία [απέ, ἵπ Εῖ5 1ρ[ο {ο]εί [πε οτερῖία ερτεΚῖ. 
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Εά. Οµαεί, ΤΙΠ. [6311 ὃν) Εὰ, Ῥα[, Ῥι (199.) 
κξ. 

Τοὺς δὲ ἐκ τῶν ὑποχοδδρίων πόνους τε καὶ τὰ πυρτώµατα, 
ἣν ᾖ νεαρὼ καὶ μὴ σὺν φλεγμονῇ, λύει βορβορυγμὸς ἐγ- 
γενόμενος ἓν τῷ ὑποχονδρίωι καὶ μάλιστα μὲν διεξιὼν Σὺν 

κύπρῳ τὲ καὶ οὔρῳ καὶ φύση. εἰ δὲ μὴ καὶ αὐτὸς δια- 
περαιωθείς, Ὠὠφελέευ δὲ καὶ ὑποκαταβὼς ἐς τὰ κάτω 

χωρία, 

Άνυρτωματα τῶν ὑποχονδρίων ὠνόμασεν ἃ διὰ τῶν ἔμ- 
προσθεν οἰδήματα προσηγόρευσεν. ἔστο δὲ ταῦτα πάντες 
οἱ παρὰ φύσιν ὄγκο. Χωρὶς μὲν φλεγμονῆς οὗτοι γινόμενοι 

πνευματώδεις καὶ μάλισθ ὅταν ὧσι πρόσφατοι. λύεσθαι 

δέ φησι βορβορυγμοῦ ἔπιγενομένου κατὰ τὸ ὑποχόνδριον, 
ὁ γὰρ τοιοῦτος ψόφος οὐ µόνον πνεύματός ἐστι σημεῖον, 

αλλ {γρῷ συμμιγοῦς καὶ σώματυ σιἐρεῷ. ὅταν οὖν ἤτου 
διεξέλθη κάτω τὸ φυσῶδες τοῦτο πνεῦμα φῦσα . γενόμενον 
ἢ μὴ διεξελθὸν ὑποκαταβῇ κάτω πρός τι τῶν κάτω 2ω- 
θἱον, ἁπαλλάττευ τὸ ὑποχόνδριον ἀμφοτέρων τῶν συµπεω- 

ΧΧΥ. 

Γοἱογες ἔμππογείφµέε ργαεεογάίογµπα ο μὶ γεοεπέες [πε εἰ πα 

ἵπ[απππιαείοπε [οπμς ἵπ ρταεεοτάις επεῖεατως αἰ[]οζυΐε 

πιαρί[φμε {ὲ ομπι «[Ίεγεοτο εἰ µγίπα εποε[[ε; [ι αμίεπι 

ἔρ[ε ποη επεε[]ετίε, αἲ ρτοᾶε[ὲ ἵαππει αἆ ἰπ[ετίογει ψαγ- 

ες ευοίιέιι5. 

Όιαε Ἰγροο]οπάγίογιπῃ κυρτώµατα ἀῑπίε, εα {[απέ 

ᾳπαθ απίε οἰδήματα αρρε]]ανῖί. ΘῬππί αυΐεπι Ί]]α ΟΠΙΠΕΒ 

Ρταείεγ Παίπιταπα {ππιοχθς, απ { αρίᾳαε ἹπΠαπιπιαίίοπε ΠΠέ, 

[οἱο Παία ἀῑβεπάππίαγ, πιαχίπιο παπἆο τεςεπίες {απΐ, Έος 

απίεπι ἁ[Πο]νι ἀῑκῖι (οπῖΐα ἵπ ῬταεοοτάΠς εχοϊίηίο. 15 

ΘΠΙΠΙ ΠΟΠ πιοάο Παίας Ἱπάϊοίαπι εΠ, Γεὰ επι εἰῖαπι Πι-- 

αποτῖ οογροτί(αθ Γο](ο Ρεγπιϊκίαπι εἶῖο ο[ιεπᾶ1, Ιίαφαο 

Παιπο[ας 1]ε Γρίγίέας 1π Παίππι νεγ[ας [νο ἀεοτίαπι εκ- 
οεᾶᾷαξ [νο ποπ οχοεάεις αἆ ΙΠ{ετίογος αιμα ραχίες ἆε- 

(οεπάαξ, παἰχαπιαπε [Ψπρίοπια, εί ἀο]ογεπι εἰ {ππιοτεπη, 

σΑΙΕΝῦΌΘ ΤΟΜ. Ἁν]ΙΙΙ, ΡΑΒΗΣ5 ΤΙ. 4 
“ 
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Έα, Οµατὶ, ΤΠ. [681. 655.Ί ψ Γά. Ῥαῇ, Τ. (420, 409) 

µάτων, τῆς τ ὀδύνης καὶ τοῦ οἰδήματος. ἔτι δὲ μαλλον 
2 ) π ᾿ 

εἰ καὶ σὺν οἴρῳ καὶ κόπρῳ κενωθείη. καταλείπει γὰρ οὐ- 
” ”- ες ! 

δὲν ἔτι περιττὸν ᾖ τοιαύτη κέγωσις ἐν τοῖς ὑποχονδρίοις. 

αστ. 
Ν η ο νά ς ε) ϱ/ 1 , ” ο ες 

Τὸ δὲ οὖρον ἄριστόν ἐστιν, ὅταν Λευκή τὲ εἴη ἡ ὑπόστασις 
α) ’ ” 3 Γ 

καὶ λείη καὶ ὁμαλὴ παρὰ πάντα τὸν χρόνον, ἔσε ἂν »ρι- 
ς - 9 /΄ 

θῇ ἡᾗ νοῦσος. σημαίνει γὰρ ἀσφάλειάν τε καὶ νούσηµα 
ο / ο) 3 ] ’ ἀ ᾿ 
ὐλιγοχρόνιον ἐσεσθαυ. εὲ δὲ διαλείποι καὶ ποτὲ μὲν κα- 

Φαρὸν οὐρέοι, ποτὲ δὲ ἐφίσεηται τὸ λευκὸν καὶ λεῖον, 
” . 3 [ή 

χρονιωτέρα γίνεται ἡ νοῦσος καὶ ἧσσον ασφαλής. 

[6035] "«ὸσπερ ὀλίγον ἔμπροσθεν ἔφην, ἐκ μὲν τῶν 
κατὼ προαίρεσιν ἐνεργειῶν γνωρίξεσθαι μίαν δύναμιν, ὅπως 
ἔχη ῥώμης τὲ καὶ ἀθῥωστίας, ἓν τῆς ἄνωθεν αρχῆς ἔλεγεν 

ὑπάρχειν, ἂν ἔδειξα δι ἑτέρων ἐν ἐγκεφάλῳ καθιδρυµένην. 

οὕτω δὲ νῦν (140) ἄλλης δυνάμεως φυσικῆς ὁ “/πποκρά- 

της σηµεῖα τὰ μὲν ἤδη διῆλθεν, τὰ δὲ καὶ κατὰ τὸν νῦν 

Ρεαεσοτά Ἡς ααΠπηῖξ, πιαρῖσαιιε { οαπ] Ἠγίπα 6ἱ Πεγοοτε να- 

οπθίχ. Τα επῖπι ναοιαίΙο ὨΙΜΙΙ Ῥτοτ[α Γαρεγβιῖ ἵη 

Ῥγαεεοσ (118 τεμπαα{. 

ΧΧΥΙ. 

Οριίπια αμίεπῃ μγῖπα ε[, ἵπ φµα με Μοίμπα ππογδὶ ομτγῖ- 

ομίμπι ἄοπεο ἔρ[ε ]μάϊεαιμς [τε [μδ[ιάει αἰδμπι, ἴσευε εἰ 

αεφµαίε. «δεεμγἰιαίεπι επἰπα εἰ ὀγευϊαίεπι πποτδὶ νοἰ[ίοε-- 

Πμγ. «Φἱ φετο πποᾷο ἰἰφμϊάα εἰ Ῥμτα εἰ, Ἱποῖο ᾖαδει 

οιαεάαπι [ιῤ[ιάεπιία αἰἶδα αἴφιμε ἰαευῖα Ἱποτδις [οπρίογ 

εγἰε εἳ πιῖπμς /Γεομγι. 

Φ]οπὲ ραπ]ο απίο ἀῑκῖ {αοπ]ίαίῖ ππ]ᾳς α παπι 1ρ[ε {- 

Ῥγεπιϊ ργϊποῖριϊ ἀἴοεραί ε[ε, ϱΠαππηιιε εσο αἰ5 ΟΟΠΙΠΙΕΙΙ-- 

αγ] 1π οετεῦτο οοπβΙπίαπι ο[ιεπάϊ τοὺς απί 1πιρεο])]]-- 

ἰαίεπι ΕΠρπ]ῃοαχϊ Ῥετ νο]απίπτίαν ἁοἰίοηθς, ία ημπο Ηἱρ-- 

Ροεγαίες α]{ετίιας {αου]ίαιῖς παἰατα]ῖδ ποίας ρ8τίΙπι Ἰάπι εςκ-- 
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ἐνεστῶτα λόγον διεξέρχεται" καλεῖταυ δὲ ἡ δύναµις, περὶ 
ἦς φηµι προκεῖσθαι τὸν λόγον, ἀλλοιωτική τε καὶ πεπτική, 
τὰ μὲν οὖν τῆς κατὰ γαστέρα δυνάµεως σημεῖα διὰ ὕπερ- 
χομένων ὁσημέραι γνωρίξεται, τὰ δὲ τῆς καθ ἧπάρ τε καὶ 
φλέβας ἐκ τῶν οὕρων. ἔστι γὰρ καὶ ἐν τούτοις ἐναργέδτατα 
τὰ σημεῖα τὼ μὲν ἀκριβοῦς πέψεως, τὰ δὲ ἑλλιποῦς, τῷ δὲ 
καὶ τελέως ἀποτυγχανομένης, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς κατὰ }α- 

στέρα. πρὸς τούτοις ἔξωθεν ὥσπερ ἐκεῖ συνεκκρίνειαί τινα 
γνωρίσματα διαθέσεων ἑτέρων, οὕτω κἀνταῦθα. τὴν μὲν οὖν 

ἀρχὴν τῆς διδασκαλίας ὁ “Ιπποκράτης ἀπὸ τῶν τῆς πέψεως 

γνωρισμάτων ἐποιήσατο, συνάψει ὃ᾽ αὐτοῖς ἐφεξῆς τἆλλα. 
πρῶτον οὖν καὶ ἡμεῖς λέγωμεν ἃ πρῶτον διηλθεν ἐκεῖνος, 
ἐν τῇ προκειμένη ταύτη ῥήσευ τὰς ὑποστάσεις τῶν οὔρων 

σκέπτεσθαι κελεύων, ἐὲ λευκαὶ καὶ λεῖαι καὶ ὁμαλαὶ πᾶσαυ 
τυγχάνουσιν οὖσαι καὶ μὴ ποτὲ μὲν τοιαῦται, ποτὲ δὲ ἔτε- 
οἵαι. γίνεται γὰρ καὶ τοῦτο συνεχέστατα. καί τις οὐἐρή- 
σας ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν ἡμερών ἄμέμπτον ἕτερον οὔρησε 

κατὰ τὴν ἑξῆς νύκτα μἐμπτὀν, εἷς αὖθις ἄμεμπτον ἐπὶ τῆς 

Ρ]ϊσανιί, Ρατίϊπι νεχο Ῥταε[επί ογαοπθ οσροηῖΐ. Ὑοσαίάτ 
απἴεπι γΙτῖα5 εα ἆε οσα πππο αδῖ[αι α]εγαίτικ αἴηιο οος- 

οοοΙΧ. Αοσο Πρπα αἶάεπι 11ᾳ5 αααθ ψεηπίτγεπι τερῖτ, Ρε 

εα 4παε αἶνας ἀε]οῖϊί ᾳποβάϊο ἀερτεπεπάσηίας: εἶας οπίεπι 

αἴιας ἵπ ]εοίποτο εἰ νεπῖ εβ εχ υπηῖ. Ηαδεπί επίπ εἴ 

ἴ]]ας αρεγ[{πιας ποίαθ «οποοοΙοπί5 γε] εχηπ]ῃίαε νε] ποή 

Ρετ{εοῖαε νε] εἴῖαπι ρεη]ίαςθ πι]]ας, ποπ αΏϊῖει (παπι ᾳπᾶς 

ε νεπίτε Ῥτοάειηί, Αά Ἠαεο αἱ 1]]πο εχἰοτηϊῖ α){εγίαθ 

οΠεοίας σπα αιαεάαπι, Πο Ίπάε απιαπ] εχειηί, Εεοῖί ἰδίτας 

Ἠϊρροεγαίες ἀοοεπαὶ ἀπῖαπι α Πσηϊ οοποοσ[Ιοη]6 ἃο 1ρβ8 

ἀεϊπάςᾳ α]ῖα αἀ]απσεῖί. Ὑετήπι ἆε 1] ριίπιάπι ἀἱσαπααθι 

ααε 1ρ[ε Ίπ Ῥτοροβία Γεηίεηίία ρτῖπια οοπιρ]εχας εΠ, οα- 
Ῥεξ εα ᾳπαε [αρβάεπί 1 υτ]ηϊῖ οοπεπιρ]ατί απ αἷρα, αε- 

νία εί αοημα]ῖα οπποία [Πί εἳ απ πιοάο {αλα πιοάο ἆἷ- 

γετί[α. 1ά επ]πι αοεϊἆετε [οἱεί {γεαιεαΙ[Ππιε,. Εί ααἰάαπι 

Γεοππάα ἄῑε ρτοῦαπα πγίπαπα τεάάϊάε, απ Γεαμεπᾶ ποοίε 

νἰοίαπι {εοῖξ, τητ[ας ἀῑα {ετίῖα ΠιαΠε ΥΙΙΙο οἑτεπἰεΠ], ἆε- 

κ. 
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Ἐὰ, ΟἨατι, ΤΠΙ. [635,1 Ἐὰ, Βο[. Τ. (4401) 
τρίτης ἡμέρας ἕωθεν, εἶθ᾽ ἑσπέρας μεμπτόν. ἐκ μὲν δὴ τῶν 

τοιούτων οὕρων ἐμφαίνεται τὸ μὲν τυ πειτόμενόν τὲ καὶ 
κρατούμενον ὑπὸ τῆς φύσεως τῶν ἐν τοῖς ἀγγείοις χυμῶν, 

τὸ δὲ ἀπεπτούμενον, ἐὰν δὲ μηδαμοῦ παρεμπίπτη τῷ πὲ- 
πεμμµένῳ τὸ ἄπεπτον, ἄριστον οὐρόν ἐστι τὸ τοιοῦτον. εἰ 
μὲν οὖν ὑπόστασιν ἔχει, λευκήν τε εἶναι χρὴ ταύτην καὶ 

ὑμαλὴν καὶ λείαν διὰ παντὸς τοῦ χρόνου µέχρι λύσεως τοῦ 
φοσήµατος ὁμοίως γινομµένην. εἰ ὃ᾽ οὐκ ἔχει, πάντως μὲν 
ἕξει τινὰ νεφέλην λευκὴν, ἐξ ἀνάγκης δὲ καὶ τῇ χροιᾷ συµ- 
µέτρως ὠχρὸν ἔσται καὶ τῇ συστάσει μεταξὺ τοῦ λεπτοῦ 
καὶ ὑδατώδους καὶ τοῦ παχέος, ὁποῖόν ἐστι τὸ τῶν ὑποξυ- 

γίων. ἀλλὼ τὰ μὲν οὐδ᾽ ὅλως ἔχοντα τὼς ὑποστάσεις οὖρα 
τοῖς λεπτῶς πάνυ διητηµένοις Ἰίνεται, τὼ δὲ πολλὴν τοῖς 

ἀδρῶς, τὰ ὃ᾽ ὀλίγην τοῖς συµµέτρως. ἔτι ὃ᾽ ἐν μὲν τοῖς 
ολώδεσυ νοσήµασιν ἐπὶ τὸ ξανθότερον ῥέπει κατὰ τὴν 
χρόαν, ἐν δὲ τοῖς ἐξ ὠμῶν χυμών γινοµένοις ἐπὶ τὸ λευ- 
κότερον. ὑπόστασιν δὲ τὰ μὲν ἐπὶ τοῖς ὠμοῖς χυμοῖς ἴσχευ 

1πᾷα γε[ρετῖ πια]απι επῖΠί. Ὀτίπαε απἰάεπι ε]ασπιοᾶϊ αῖ-- 
ηπαᾶπι Ἠππιοταπα φπῖ να[ς οοπΙΙπεΠἔΙς ΡογίΙοπεπι «Ο0ΠΟΟ- 

Οίαπι ε[ε εἰ επιείαπι α ἨπίμΓα (ε[απίατ, 8ΙΙάπ1 Υετο ϱᾶ- 

ΥΕΓΕ ΟΟ0ΟΙΙΟΠ6, ἡὉ] Ὑετο Ιπίεγ οοεία υχίηας πι]]α οταἆα 

1πο]άετίΕ, εα ἄεπιαπα ορίῖπια πτῖπα εἴι. Οποά { ες εα 

αααίά ἀε[μάεί, αἶραπι εἰ Ίαενε εἰ αεφαα]ε Ρειρείπο ε[Τε 
οροσίεί, ἆοπεο πιοτρις Ιπίεστε [οἰαίας Πί. δίπ απίεπι 

πα μΙ] ἀε[άεαί, αἴῖααε πηρες ᾳἀαεάαπι αἷδα ρεπἀεΡῖξ, απαπι 
αυἶάεπι πεοε[[ατίο ἴαπι οοἶογε πιοᾷῖοε ρα]]ϊάαπι ε[ε ἀεοεί, 

ἴππι [αρῃαπίϊα πιεάἶαπι 1Πίεγ ἵεππεπι εἰ αφπο[απι εἰ οξα[- 

{απι ᾳπα]επι Ἰαπιεπία εχκοετπαπί. Ύεταπι πτίΠ8θ απαε πημ]]α 

Ῥτοτ[ας Ἠαρεπί Γεάϊπιεπία 15 οοπΏπριπε, απ {επαϊίετ αἆ- 

πιοᾶιπι γυΙοβίαΠί; α4παθ Υετο πιη]ία Ἠαβεπί ας απἱ Ἰρετα- - 

Πτετ; απἶβᾳθ νετο Ρᾶπσα Ἱπ[απί 1 απὶ πιοάεταίο νὶοία 

υἰαπίατ. Ῥταείεγεα 1π Ρ1Π1ο[ῖ5 πιοτρῖ5 φποᾶ [αβ[βᾶσει, Παναπι 

πιασῖς ε[ῖ, ἵπ 16 αΠίεπι ᾳποδ οτι] Ἠμπιογε ραγῖαηέ, 1Πᾶ-- 

δῖς αἆ α1θαπι γεχβῖί. Ῥοττο πγίπαο 4παε εκ οτπᾶῖς Ἠμπιο- 

τραφ ρτογεπ]ιαπῖ «παπι Ῥ]ατίπιαπι Ἠαρεπί [εάιπιεπῖ, αιιθε 



ΠΡΟΓΝΩΣΊΙΚΟΙΝ ΣΠΟΜΝΗΙΜάΑ Ἀ, 149 

Κά. ματ, γηΠ. [6ῦ». 698. Ί Ἐά. Βαΐ. Ῥ. (440.) 
δαψιλῆ, τὰ ὃ᾽ ἐπὶ τοῖς χολώδεσιν ᾖ οὐδ᾽ ὅλως ἢ παντά- 

πασιν ἑλαχίστην, ολλ ἕκανόν ἐστιν αὐτοῖς ἐναιώρημα ἔχειν. 

ὀνομάζω δὲ ἐναιώρημα τὸ παχύτερον μὲν καὶ λευκότερον ἐν 
οὔρῳ μµήτ ἐπιπολῆς αὐτοῦ µήτ ἐν τῷ πυθμένι τοῦ ἄγ- 
γείου, κατὰ δὲ τὴν μεταξὺ χώραν ἐναιωρούμενον ἤτου μὲ- 
σον ἀκπριβῶς 2 κάτω μᾶλλον ἢ ἄνω. τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα 
σύνηθές µου καλεῖν ἐναιωρήματα. πρὸς Ιπποκράτους γὲ μὴν 

καὶ ταῦτα νεφέλαι προσαγορξεύονται, τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν 
ἔχουσαι περὶ τὸ οὗρον ἣν αἱ ὄντως νεφέλαι πρὸς τὸν αέρα. 
καὶ γὰρ καὶ ταῦτα τοῦ πέριξ ἑαυτῶν ὑγροῦ παχύτερα κά- 
κεῖναι τοῦ αέρος" πολλάκις οὖν, ὡς ἔφην, ἐφίσταταί τι τοῖς 
οἴροις ἄνωθεν, ὅπερ ἐγω νεφέλην ἰδίως ὀνομάξειν εἴωθα, 
ταυτὶ μὲν οὖν ἐγνώσθω τέ σου καὶ μνημονευέσθω πρώτα, 
μετὰ δὲ ταῦτα πρόσεχε τὸν νοῦν οἷο ἔγραψεν ὁ πποκρά- 
της. [688] τὸ γὰρ διὰ παντὸς ὑπόστασιν οἵαν εἴρηκε 
ποιούµενον οὗρον ἀσφάλειάν τε σημαίνει, τουτέστιν ἀκίν- 

ὄυνον εἶναι τὸ νόσημα καὶ τελέως λυθησόμενον ὡς μηκέτν 

ὑποστρέφειν. καὶ πρὸς τούτοις ἔτυ ταχεῖαν αὐτοῦ γενέσθαυ 

νετο εκ Εἱο[ς, αιἲ παλ] Ῥτοσ[ας απῖ οεγἰε ρεγεχῖσαυπι, 

μί φαἱρας [ας Βί, Π Γα[ρεπία αμφεάαπι, ᾳπαε Όταεος ἔναιω- 
ρήματα ἀἰοππίας, οοπΗπθαπί, 9ο αμίεπι ΑΡΡεΙΙο αποά 

σα[]ας εἰ α]θῖάίπο ποπ {π [αρειβοίε απἶάεπι απὶ {απάο 
ναίς, [εᾷ ππεᾶίο [ρα[ῖο νεὶ εκηπϊΠίαο πιεάίωπι γε] [αρτὰ 
πιαρῖς «παπι 1πίτα ρετρεπάεί 1Π υτῖπα, Ἠαεο φυἰάεπι εΡΟ 

ἐναιωρήματα αβΡε]]ατε [οἱεο, Ὑοοσηίαχ απίεπι Ἠαεο 9πο- 

απε αμ Ηἱρροογαίο πμ]θς, τὲ φαᾶε Ἱία αἆ αγίπασι {ο Ἠ4- 

Ῥεαπί, απεπιαάπιοάπαι Υεγα πμβες αἆ αξτετι. Θἰᾳυϊάεπα 

Ί]]α οἰγομπι[α[ο Ίμπιογε Ί[ας αὔτε ογα[ποτα {απῖ. Αο [δερθ 

αιιίάεπι αἰῑαπ]ά ἵπ ατῖηϊ {αγ[απι θά [οεπά]ῆ αιιοά ΡΟ ΡΓΟ- 

Ρίο Ώιβεπι οοΠ[αενῖ ΠΟΙΠΙΠΑΣΘ, Ἠπεο ε15ο ΡΓΙΠΙΜΠΙ 1-- 

τε]]]σας εἰ πιεπηπετῖς, ἀοϊπάε Ἠῖ ππεπίεπ ἁἀμῖρε Ύᾳπαθ 

Ἡϊρροσταίες Γοεπἱρβῖ, Ὀτίπα επῖπι ᾳπαο Ῥετρείπο {εάίπιεῃ- 

απι Ἰαδεί, οπα]ε ἀθ[ορίϊς, ἔωπι Γεουτ]αίεπι ρο]]οείατ, 

Ίοο εβι πὶμῖ] ρεχομ]ί ε[ῇε 1 ΠΠΟΣΡΟ εἰ ἀπίεριο [οιαίαπι 
], μῖ παπημαπι Ροῇεα τεγετίαίασ; ἔππι ΠΠοΤΡυΠΊ ΡΥοΡέ- 
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Εὰ, (ποτε, ΤΗΙ. [698.] Εὰ, Βαῇ, γ, (140.) 
τὴν λύσιν, ὧστ εἰ καὶ κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν ἢ καὶ τὴν 
ἐχομένην αὐτῇ νύπτα φανὲν ὕμοιον διαµένου κατά τὲ τὴν 
δευτέραν ἡμέραν καὶ νύκτα, τῆς πρώτης περιόδου τῶν κρι- 
σίµων ἡμερῶν οὐκ ἂν ἐξωτέρω προέλθοι τὸ νύσηµα. λέγει 
δὲ ταῦτα δηλονότι περὶ τῶν πυρειωδῶν νοσημάτων οὐ τῶν 

ὕσα 7ὲ χωρὶς πυρετῶν τοι κατὼ τὸν ἐγκέφαλον καὶ τὰς 
µήνεγγας 1 κατὼ τὸν θώρακά τὲ καὶ πνεύμονα συνίσταται 
ὃν ἄλλων σημείων γνωριζόµενα, εἴτε ἐπιεικῆ τ» καὶ ταχυ- 
κρίσιμά ἐστιν εἴτε πινδυνώδη τε καὶ χρόνια. διὰ τί δὲ τὴν 

ὑπόστασιν τῶν οὔρων λευκὴν εἶναι χρὴ ἔμπροσθεν ἐν τῷ 

περὶ πύου δέδεικται λόγῳ κατὰ τὸ τέλος τοῦ πρώτου τώνδεὲ 
τῶν ὑπομνημάτων. 

κζ’. 

12 δὲ εἴη τὸ τε οὖρον ὑπέρυθρον καὶ ἡ ὑπόστασις αὐτέου 
ὁμοίη ὑπερύθρη τε καὶ λείη, πολυχρονιώτερον μὲν τοῦτο 
του προτέρου γίνεται, σωτήριον δὲ κάρτα. 

ἀἶοπι Ίπεπι Ἠαβίίπταπι αἆεο πῖ Π Ῥείππο ἆἱθ εἰ ρτοχίῖπιε 

αμ} Γεηαεπίῖ Ἠοσίο αο Γεοιπάο εἰἶαπι ἀῑε ποοίεηιε Ρργ]πιὴ 

Ἱαά]οαμ μπα ἀἴεταπι οἰγουῖίας [πι] Ῥετ[ενετεί, πίτα 14 

Τεπιραςδ ΠΠΟΥΡΙΙ6 {8 οοπφμΠείπχαδ. «Οαεἴεγιπι Ίαεο ΗΙρρο- 

οχγαἰες ἀῑοῑί 4ε πιοτρῖ απῖρας αἁ]απεία Γερτϊς ε[, ποι ἆθ 

15 απ ῄπε {εμτο οοπ/[λαπὲ γε] ἵπ εετερτο δὲ εἶις ππεπι-- 

Ῥγαπϊς απῖ 1Π ἴΠοχαος εἰ Ῥυπιοπθ, αοά εος αλῖς 1πα[οῖῖ6 

8Η [αἱαίατες Ῥτδγεδαϊε, 2η ρετ]οπ]ο[ εἰ Ἰοπαῖ Ππί, ἄερτε- 

Ἠεπόσπνα. ΟΌασ αὐἴεπι 14 αιιοά 1π ατγὶπϊὶς τεβάεἰι αἱαπη 

εἴΤε οροτίεαί, ἵπ πε Ῥτϊπαϊ Μογαπι οοπιππθηϊαγΙΟΓΕΠΗ, 41111 

4ε ρυγο αρετείηχ, οΠπεπάἴπιη5, 

ΧΧΥΠ. 

4: [ Γμεγίε εἰ μγῖπα [ιύγμδγα ει [εάιπεπιμπι εἶως [επείε 

[ὐγμὂχμπη εἰ ἴαευε, Ίαεο φμίάεπι ἀῑιμεμτπίοΥ ες με, 

/εά αἀπιοάμπα [αἰιμαγίο. 
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ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ . {δι 
Εα, οματῖ. ΤΠΙ. [638. 1 Εά. Βα[. Ῥ. ( 440.) 

Ὅταν αὔκκρς ὀ0ῥὸς συναπέρχηται τῷ οὕρῳ, φαίνεται 

μὲν καὶ κατὰ τὴν χρόαν ὑπέρυθρον, ἐνδείκνυταυ δὲ περιου- 

σίαν αἵματος οὐκ ἀκριβώς κατειργασµένου" διότι μὲν οὖν 
τοῦ χρήστοτάτου τῶν χυμῶν ἐστιν ἡᾗ πλεονεξία, διὰ τοῦτο 

ἀκίνδυνον ὑπάρχει. διότι δὲ ὑγροτέρου τὲ καὶ ὀθῥωδεστέ- 
ρου τούτου ὄντος, δια τοῦτο χρήδευ πέψεως. εἴπερ οὖν ἓν 
τῶν Ἰθόνων οἳ πεπασμοὶ γίνονται, δεόντως τὸ τοιοῦτο οὔ- 
ϱον Ἰρονιωτέραν ἔσεσθαι παρὼ τὸ πρότερον ἐνδείκνυταυ 
τὴν λύσιν τοῦ νθσήµατος. 

---- 

, 

κη. 
΄ α. μα ” ” ε ’ 3 

Άριμνωδεες ὃ ἐν τοισιν οὐροισιν ὑποστασιὲς πονλραὶ, του- 

τέων δὲ εἰσι κακίους αἳ πεταλώδεε. Λεπταὶ δὲ καὶ λευ-- 
καὶ κάρτα φλαῖραι, τουτέων δέ εἰσο κακίους αἱ πιτυρώδεες. 

Κρίμνα καλεῖται τὰ τοῖς ἀλφίτοις ἐμφερόμενα τῆς πε- 
σρυγµένης κριθῆς μόρια μεγάλα, διαπεφευγύια δηλονότο 

τὴν ἐν τῇ μµύλή κατεργασίαν ἀχριβῆ, τοιαῦτα τοίνυν ὅταν 

Οαππι [εταπι [αηραϊπὶ πια] ομπι υσίπα εἰαδίίτ, 

αρρατεῖ απἰάοπι εα [αβρτηβγα, γετηπα [ΠρυῖΠεΠα ΠΟΠ ΡΤοΡΘ 

οοη{εείαπι τεὀππάατο Πρπ][οαϊ, ᾖΠαηαε φποά Ἠαπιος 1] 

γεάαπᾶαί απ οπιπ]απι ορΙπιις ες, Ιάοίχοο οαγεῖ ρεγῖομ]ο; 

αυῖα νετο 16 Ἠιπι]ά]οχ αίφιιε [ετοῇοχ εῇ, οὗ 14 οοποοφαἱ 

4ερεῖί, Όπατε {Π {επιρας αἆ ο«οΠοοοΙοπεπι πεσε[ατίαπι εἴ, 

Ἠαιά Ππιπιετῖίο ε]αδπιοάί πτῖπα [ετίας [οἰαίαπι 1Πὶ πιοτβαπι 

ααασι ρτίοτ ο[ἰεπά{!. 

ΧΧΤΙΗ. 

ηαΐωπα νεγο [ῖ μγίπαγμπα [εάιππεπία ἑαπφμαπι [ατίπαπι ετα[- 

[ογεπι τεργαε[επιεμῖ, ρε]ιμς αμίετα [ αμα ὀγασιεοίας. 

Τεπμία Φμοφιιε αἴφιμο αἰδα [ωπε αἀπιοάμτα φλίο[α οπι- 

πῖμπι αμίεπι ρε[[παµπα [ι φμοὰ [αῤβαει Των μγαςεμτα ε[. 

Κρίμνα ΠρηϊΠοαπῖ Ῥατίες τεῃοσα Ἰοτάεί ρταπάϊυ[οιι- 

Ία9 τε]Ίᾳιαε {αγίπαθ Ρετιηϊχίας, ΎἩαο [εἶ]]οεί εχαοίε {Γαυρί 

οοπ/Ποῖαιθ ἃ πιο]α που ροίπετιηῖ, 1Ιίάαπε { απαπἆο εἶας- 
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4. Ολατῖ, γη. [058. 634. 1 Εά. Ῥαῇ[, Ῥ. (440.) 
ἐμφέρηται ταῖς ὑποστώσεσι τῶν οὔρων, οὐκ αγαθόν ἐστι 

σηµεῖον. ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἀλφίτοις τὸ (ιὴ καταθραυσθὲν 
εἰς ἄκρως λεπτὰ μόρια γίνεται κρίµνον, ἐν δὲ τοῖς οὔροις 
οὐ δήπου τῶν σιτίων τι συναναδοθὲν ἔμεινεν ἔτι σκληρὸν, 
αλλ ἐξ ὑπεροπτήσεως αἵματος παχέος ἢὴ συντηκοµένων ἄνω- 
µάλως τῶν σαρκών γίνεται ταῦτα. τὸ δὲ ἀνωμάλως ἐστὶν, 
ὕταν ὑπὸ πυρεϊτώδους Θερμασίας ὕσον μὲν ἁπαλόν τέ ἐστο 

καὶ νεοπαγὲς τῆς σαρκὺς, εἰς ἰχώρα ἀναλυθῇ, τὸ σκληρὸν 

δὲ τοῖς πεφρυγμιένοις ὑπὸ ταγήνου παραπλησίως συστῆῇ ἕη- 

ρανθέν. [654] πρῶτον μὲν γὰρ ἡ νέα καὶ ἁπαλὴ πιμελὴ 
τήκεταυ κατὰ τοὺς τοιούτους πυρειοὶς, εἰθ ἡᾗ σκληροτέρα 

καὶ παλαιοτέρα, καὶ μετὰ ταύτην αἳ νέαι καὶ ἁπαλαὶ σάρ- 

κὲς, εἶθ) αἳ σκληραὶ καὶ παλαιαὶ, καὶ τούτων ἐφεξῆς δη 

τὰ στερεὰ μύρια τοῦ σώματος, ὧν πάλιν ἀνωμάλως συντη- 
κοµένων πεταλώδη μύρια τοῖς οὔροις συνεκκρίνεται, διὸ 
καὶ χείρω τὰ τοιαῦτά ἐστιν οὖρα τῶν τὰ κριμνώδη µόνον 

ἐχόντων. ἕτεραι ὃ᾽ εἰσὶν ὑποστάσεις λεπταὶ, τουτέοτιν οὐκ 
ἔχουσαι πάχος, αλλ ὡς ἂν εἴπου τις ἀφρῷ παραπλήσιαι. 

πιοάί [αρῄάετε 1π πγίπα γἱάεριπίας, ποπ εβ Ῥοπαπι πρπαπι, 

λαπι ἴπ Γατίπα απ]άεπι 1ά ετα[πας εβ, αιποά 1π Γαβίί]ες 

αάπιοάμπα Ῥραχίες οοπ/γαοίπΙ πος θ[, ἵπ ΠγὶΠ6 Υθ6Γο πος 

{ αιιά οἳρί απα ομπι γε](ο ἀἰσεβιαι ποῦ {αῑῖ, 1 εἰίαπα 

ἀωχαπι ε[ὲ, [εᾷ ογα[ο [αησιῖπο νεμεπιεπίαγ α[[αίο αιιὲ οάἵπθ 

1παε(παΜίεγ οομαρε[οεπία, ε]ισπιοβί εναἀιπί, ΕΙΕ ααίεπι 

14 Ἱπαθᾳπα]ῖες «παπι α- Γευτῖῇ «α]ογε φιἀφιμῖά οαγηῖς πιο]]θ 

ε[ εἰ τεοεῃς 1Π ἴθππεπι Ιππογεπα [οἰνίίας, ἀπταπι ααίεπι 

Ρεχ]μάθ αο α1άε 1Π [αγίβσίηο ἰογτεπίας, αγε[αοίαπα οοΠ[ί]-- 

Πί,  Βεϊπααι ϱηἶπι πονα εἰ πιο]]ῖ Ῥίπσιεάο ῥετ Ίνα {ε-- 

Ῥγος οο]λφπααίας, ἀεϊπάε 4αε ἀμχῖον εβ εἰ νεϊα[ίος, πηος 

ΥΕΟΕΏΦ ππο]][ᾳαε οατο εἰ {εομπάμπι Ίβπο ἆωνα εἰ νείας εἰ 

Ῥο[ίοα Ίαπι [ο]ίάαε «οτροτῖς Ρραχίθθ. Ομίθας τατ[απι 1Παθ- 

Γαπα]ες οομ[αρε[οεπίίθις ππα οαπα αχ] Ὀχασίθεο]ί βπιί]ία. 

εχειηῖ. ΌΏπατε εγίπαθ ε]αδπιοάί ῥρε]ογες [απί ο 181 1 

αὐἴδας 1 αιοά Γαρβάεί ἱαπηπαπη Γαγίπαπι Γ[ΠΟΥΘΙΗ Το- 
Ρταε[εηἰα!. ἨΏε[άεπί νετο εἰ Ίπ αγ]πῖς αἰῖα ἰεηπία, Ίου 

ε[ὶ ονα[Πιάο: οατεπίῖα εἰ ϱπαο αφ Γραπιας α[Πηιί]ατο ρο[- 
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Εά. Οµατι, ΥΠ. [654. ] Εά. Βαἴ, Ὑ. (140. 1411.) 
εὐθέως ὃ᾽ εἰσὶν αἱ τοιαῦται καὶ λευκαὶ, διότι δέχονται δι 

ὕλων ἑαυτών τὴν τοῦ περιέχοντος αὐγὴν μᾶλλον τών πα- 
χέων. {ἡᾗ γένεσις ὃ᾽ αὐταῖς ἐκ φυσώδους πνεύματος ἀνα- 

μεμιγμένου δυσλύτως ἡμιπέπτῳ περιττώµατυ χυμῶν. ἴδιον 

γάρ ἐστιν αὐτῶν τῶν τὲλέως πἐπεμμένων ὃ καλεῖν εἴωθα 

ὁμαλές. ᾖίνειαι δὲ τὸ τοιοῦτον, ὅταν ὁμοιομερὲς ὑπάρχευ 

πάν, ὡς τό γὲ μµεμιγμένον ἑτεροίῳ σώματι διάφορα τὰ µό- 
ῥια κατά τὲ τὴν σὐστασεν ἔχευ καὶ τὴν χρόαν. αὐτῶν δὲ 
τῶν ανωμµάλων τὰ κατὰ ομικρὼ μόρια τῶν κατὼ μεγάλα 

τὴν ἀνωμαλίαν (144) ἐχόντων ἐστὶ Ἠείρω. τὰ μὲν γὼρ 
καιὰ μεγάλα μεγάλην τινὰ ῥώμην τῆς φύσεως ἐνδείκνυταυ, 
τοσαύτην ὕσον πέρ ἐσιε τὸ μέγεθος τῆς οὐσίας ἀκριβῶς 
κατειργασµένης, τὰ δὲ κατὰ σμικρὰ γικᾶσθαι πρὸς τῆς 

ὕλης τὴν δύναμιν ἐμφάνει καὶ οἷον µάχην τινὰ ἔχειν ἐν αὐ- 
ταῖς ἐσοσθενηῆ. τοῦτο μὲν δὴ κοινὸν ἐπὶ πάντων ἐστὶ τῶν 
ονωμάλων. αἱ δὲ κατὼ µέρος ἐν αὐταῖς διαφοραὶ πυρά τὲ 

τὴν τοῦ πεφθένιος ἀφετην γίνονται καὶ τὴν κακίαν τοῦ μὴ 

Πι.. Ί]α απίεπι Ῥχοίηας εἰῖαπι αἶδα [απὲ, Ῥτορίεγεα ᾳποά 

πηπ]ῖο πιαρῖ ϱ παπι οτα[[α οἴνουπη{ι{ι αξτῖ {ρ]επάοιοπι ρου 

{ε Ιιοῖα αὐἀπηιίααί,  Οτίαπι απίεπὶ 1]βε Ἠαρεπί α Παϊπο[ο 

{ρίῖα αιῖ ο Γεπσοσίο ἨΙΠΙΟΣΙΙΗ ἐχοτεππεπίο, Ἱπά][]ο- 

1αβ111 πιοάο πεπιχίπς εἴ[, ΊΝαπι φποά 1]]ε αεηιιθ]ε Υοσατε 

Γο]εΙ. 16 πιοᾷο οοπγεπῖξ, 4παε ρετ[εοίαπι αὐερία Γαπΐ ουη-- 

εοοίΙοΠεΙ!. Τά απίεπι Πί ααπυπα απίγενία παπα Ῥατέίαπι 
εχ][απί, Οιοά επί οππι ἀἰνεγ[ο ΟΟΓΡΟΙΘ παϊχίωπι εἴι 

Ἰαροί αἰῖφπε ρατίες ἴωπι [αρβαπα ἴαπι οοἶογο ἀεγοπίες. 

Ὕεταπι εκ 15 φπαθ Ιπαεφμα]ία Γαητ, Ῥε]οτα οεη[εγί ἀεβεπε 

α1αε εχῖσυ]5 Ῥογ1οπῖρας ϱ 1141 ᾳ1αθ πια]οτίθις Ιπαεφιια]]- 

ἴαϊέπι Ἠαρεπῖ, Ἠαεο επῖπι πιβσηππι ε[ε τοῦας παίµταθ 

ο[ιεπάυπί εἰ ἰαηίαπι, αμαπία ε[ὶ πηο]ες [αρβαπίίαε Ρρεγ[εοίθ 

: εἰαροταίαε. ]α γετο ᾳ1αε 11 ππιῖς ρατίρας ε[ι, νῖγες 

3 Ιοία ν]μοί [ε[απίατ εἴ νε]αέ αεφια ρυβπα ου 1ρία 

οοπίεπάςτε. ΕΠὶ 14 φπϊάςπα ΟΠΥΠΙΗΠΑ Ύααε ἀ1η8εηασ]ία [ΠΕ 

ΕΟΠΙΠΙΠΗΠΘ. ΏΤεγεπί]ας Ὑετο φ11αο ραγοπ]αίίαι ε[[ε ρο[- 

[μέ Ρατῆπα ες Ἠυπιοτίθ απὶ οοποοσἰε9 ε[ί Ροπίΐαίε, ῥρατ- 
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Εά, Οµατι. ΥΠ. [0834.] Εά. Βα[, Ὑ. (141.) 
πεφθέντος. ἐπὶ δὲ ταῖς εἰρημέναις οὖν τρισὶ διαφοραῖς τῶν. 

ἠποστάσεων ἄλλην τετάρτην λέγει τὴν πιτυρώδη χείρω τῆς 

τρίτης, ὡς ἂν καὶ αὐτὴν ἐνδεικνυμένην ὁμοίως τῇ τε πρώτη 

καὶ τῇ δευτέρα τὴν δερμασίαν τοῦ πυρετοῦ φλογώδη καὶ 

συντηκτικὴν, ἣν οὐκ ἐχρῆν τετάρτην, ἀλλὰ τρίτην }εγράφθαυ. 

κό. 
Νεφέλαι δὲ ἐμφερόμεναι τοῖσιν οὔροισο λευκαὶ μὲν ἀγαῦαὶ, 

µέλαιναι δὲ «φλαῦραο. 

ΤΤερὶ τῶν ἐν ταῖς ὑποστάσεσι διαφορῶν εἰπων ἑξῆς 

ἐπὶ τὰς φεφέλας μετέβη δηλώσας ὅτε τὸ ἐναιώρημα νεφέ- 

λην ὀνομάδευ τῇ προσθήκη τοῦ ἐμφερόμεναι ῥήματος, ὧν 
ὅτι τὰς µελαίνας εἰκότως µέμφεται δῆλον, εἴ γε δὴ τὸ µέ- 

λαν ἢ διὰ ψύξιν ἰσχυρὰν γίνεται, καθ ὃν λόγον καὶ τὸ αἷ- 
µα μµελαίνξταυ Ὀρομβούμενον, ὕσα τὲ νεκροῦται ψυχθέντα 

, Ἂ ον, ος ͵ [ μα 3 ον. ἀ ἃ 
τελέως 3 ὃν υπερβαλλουσαν Φερμασίαν. καὶ γαρ αὐ καὶ το 

επι εἶας απ οοποοοίΠθ ΠΟΠ ϱ[ι νΙίο Γαππαπίατ, Ῥο[ϊ Ίαν 

Ροττο {τες Γεάιπιεπίοταπι ἀῑΠεγεπίϊας Ύ]]απι παγίαπα Τ8οεΠ-- 

Γεί, {ατίατασεᾶπι, Τετίία ἀείεγίοτετη, ΊΝαπι Τρία ἄεηπε 4ο 

Ργίπια εἰ [εοιπάα οα]ογῖς Γερτί]5 ατἀεπῖῖς αἴᾳπε οο]/1ᾳπαπ{15 

{ε[Ππιοπῖαπα ε[ῖ, εαπιᾳπο ηοπ απατίαπι, Γεὰ ἰετίίαπι οο]]ο- 

οαίαπι είζε οροσ{]ξ, 

ΧΧΙΧ. 

ΊΝμδες φετο Φµαε ἵπ μγιπὶς ε[Γεγιπέωγ αἶδαε φμἰάεπι δοπαε, 
πίργαε νεΤο ππαἶαε [ιωτῖ. 

Ῥοβαπαπι [αβ[ιάσπ πι η απίηῖς ἀ[Πεγεηίῖαν εχρο[αἰ!, 

ἱπαπίτ αἆ ππΡεου]ας, 4πο αυἴάεπι ποπιῖπε ε ᾳπαθ ρεπάεηί 

η υγ]ηῖς, ἐναιωρήματα Οταεοῖ ἀῑοιπῖ, {Πσηϊῇβοατε πιαπῖξε[ιο 

᾿ νΙείαγ εκ εο γετρο αμοά αἀ]εοῖῖ. Όυατυπι πῖσγας ααἴάεπι 

πιεγ]ίο ἀαπιπατί οετίαπα ε[ι, { πιοᾷᾶο πῖρταπι νε] α νεµε- 

πιεη!ῖ {γισιαπίαίε Παί, ᾳποπποάο [απσαῖθ 1Π ΡΤΠΠΙΟ5 ΟΟΠΟΓΕ- 

ἴα8 εἰ ᾳ«παεοππααθ Γαπιπιθ τε[]ρεταία Ιπίεγεαπέε, ἵπ αἴταπα 
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Εά. Οἶαι, ΥΠ. [ 634, 636,1 Εὰ, Βα[. Ύ. (1419) 
αἷαι ο ικὰ καιόμένον, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα σύμπαντα 

σώματα, καὶ οἳ πολλῷ χρόνῳ διατρίψαντες ἐν ἡλίῳ Θερινῷ 

µέλανες γίνονται. 

Λ, 

σε! 3 
"Σστ' ἂν δὲ πυρῥόν τε εἴη τὸ οὖρον καὶ λεπτὸν, σημαίνευ 

τὸ νόσημα ἄπεπτον εἶναι. 

Δ ας 

[655] Τὸ κατὼ φύσιν οὖρον μετρίως ἐστὶν ὠχρὸν, 
ὡς ἂν ἐκ τοῦ πεφθέντος ὑγροῦ /εγονὸς ὀλίγον τι τῆς ἕαν- 

Όης χολῆς προσειληφύτοςφ, ὅταν δὲ τοι πλεῖον ᾖ αὕτη τοῦ 
ᾳ ω Ὑ - ” » 

δέοντος 3 ἄκρατος ἐσχυρῶς οὖσα προσαναμιχθῇ τῷ οὔρῳ, 
-”- .) 3 ” - » 

πυρζὸν φαίνεται. ἐὰν οὖν πρὸς τῷ τοιοῦτον εἶναι κατὰ 
χρόαν, ἔτι καὶ λεπτὸν εἴη κατὰ τὴν σύστασιν, ἄπεπτον εἶναι 
σημαίνευ τὸ νόσημα. χρὴ γὰρ ὥσπερ ἐν τῇ χρύᾳ μετρίως 
ὠχρὸν ἔφαμεν εἶναι δεῖν τὸ κατὰ φύσιν οὔρον, οὕτω καὶ 
κατὰ τὴν σύστασιν ἔχειν μετρίως, μήθ οὕτω λεπτὸν ὑπάρ- 

ιο 5 ἃ ε - 

χον ὡς ὕδωρ μήθ᾽ οὕτως /εγονὸς παχὺ, «ὡς ἐοικέναυ τοῖς 

γετππίασγ γε] αὖ Ππιπιοᾷϊοο οαοτε. ΊἵΝαπι οί 1ρ[θ ᾳποφαθ 
[αηριῖς οχη[ίις π]σγε[ο]ϊ Ἀεπο 4ο α]ία οπιπία ΟΟΥΡΟΓ 

απῖφιο 1π αε[ῖνο [ο]ε πιοχᾶπι ἁῑμ ἵχακετο πὶρηί εγαἀμηῖ, 

ΧΧΧ. 

Οιοαᾶ αμίεπι μγίπα Γεῖνα [ιεγίε εἰ τεπηῖς, ογμάιωα ε[]ε 

ππογδπη [1ρπῖ[ιοαῦ. 

Ναϊατα[ς τυπίπα πιοᾷῖορ ρα]]ᾶα εΠ, τῖ 4παε εκ Ἱπα- 

ΠΙΟΣ οοποοοίο Γεογεία Πί εἴ Ῥαγηπι Παναε Ῥ]]] τεοερεΓῖ{, 

Ο]άς [απο ΠΠ Ῥ]ας α[]ααϊ παπι οοπγεπΙῖ νε] Πποετα αᾱ- 

πποᾶσια πτίπας πηϊ[οεαίητ, πτίπα ταία Β{, 9ἱ ΕΙΡΟ ΡγαείεΓ 

ε]αςπιοᾶϊ οοοτεπι εἴῖαπι οοπ/[ΠεηίΊας ἴεπη]ίας αοοεᾷαί, 

πποτραπι ογαάαπι ε[[ο οβεπάϊί, ἨἈαπι αἱ «ο1ογθ ΘαπΏ πιοάῖος 

Ρα]]άαπι ε[[ε ἆερενε ἀἰοεραπιας, ο παθ Γεοαπάαπα παϊπταπι 

{6 Ἠαρεί, Ιία εἰ οοη[βεπίῖα πιεάιοοτὶ ρταεάϊίαπι ε[ῇε ἀθοθί, 
πεο 1ηβίαγ ἆ4ηααθ ἴεηιεπὶ πθο ἴαπι ογαίατα, αἱ ]απιεηίογαπι 
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Εά, ρε ΤΠ. [655. ' ἘΕ. Βαῇ[, Υ. (19) 
1ὦν ὑποξυγίων. είρηται δὲ πελέως ἅπαντα περὶ τῆς τών 

οὔρων φὐσεὼς τὲ καὶ διαφορᾶς ἐν τοῖς περὶ κρίσεων. 

ἐκεῖθεν οὖν αὐτὰ μανθάνειν ὕστις ὄντως ἐραστὴς ἢ προ- 
γνωστικῆς Θεωρίας. ἐν γὰρ ταῖς ἐξηγήσεσιν ὁ σκοπός ἐστυ 

σαφὲς ἐργάσασθαι τὸ δοκοῦν ασαφώῶς εἰρῆσθαι. τὸ δὲ καὶ 

διοκρῖναυ τίνα μὲν αὐτῶν ὡς ἀληθώς εἴρηται, τίνα δὲ οὔ, 

καὶ προσθεῖναυ τὰς αποδείξεις ἑκατέροις, ἔκ περιουσίας 

γίνεταυ. 

λα. 
, ολ ο 

Ην δὲ καὶ πολυχρὀνιον εἴη τὸ νόσημα, τὸ δὲ οὖρον τοιοῦ- 
Δ ᾿ ’ α 3 

τον ἐὸν, κίνδυνος μὴ οὐ δυνήσεται ὁ ἄνθρωπος διαρκέ- 
3”, Ἀι ” μή 

σαι, ἐσι ἂν πεπανὺῆ τὸ οὗρον, 

᾿Εὰὼν ἐπὶ πλείανα χρόνον ἄπεπτον διαµείνη τὸ νόσημα, 
Ξ . 5, Ξ , ” . 

κίνδυνος ἀπολέσδαι τὸν ἄνθρωπον, εἰ μὴ τι ἄρα τὴν ἀνεέ- 

χουσαν τῷ νοσήµαιι δύναμιν ἰσχυροτάτην ἔχει" δῆλον οὖν 
’ ο - ] 3 . Ε] , 

ὅτι κάνταῦθα τὸ κατὰ τοὺς ἀφορισμοὺς εἰρημένον µέμνη- 

υήηαο Πα ]ίς νἱάεαίαν. Ἐπίπιγεγο οπιπεπι Ἠτίπαταπι πᾶ- 

ἵαγαπι ἀῑΠεγεπιϊα[ᾳπο ἵπ ΗἨρτῖς 4ε οπ]ββρας αΡ[ο]αίε εκρ]-- 

εανΊπιας, εκ α]ρης ἴ]]ε εα ἀῑ[σαί, ϱπά Ργοσπο[ίσαε ἁῑ[εῖ-- 

Ρ]ῖπαε ουρϊἀ1ἰαίε Μεπείατ. Ίαπι Ππίετργείαἴιοπῖ [οορις 16 

ε[Γε 4εΡεί, πἱ απαε οῬ[οατε ἀῑοία νιἀεπίαχ Ῥεγ[ρῖομα ΠαΠΕ, 

Παά1οίππα νετο ΙΗΤΕΓΡΟΠΕΓΕ ϱἩ8επαπι νετε εἰ ᾳπαε {α][ο ἆἷ-- 

εἰα Απί εἰ {ιπρι]] ἀεπιοη[βταίίοπεπι αἆμίρετο ες αΡαπ- 
ἀαπία ε{ἴ, 

ΧΧΧΙ. 

Φὲ νετο εἰ πποτδις Ίοπρις [ε εἰ μγύια ἰαἰίε, ψεγίομίωπ ε[ 

πε [μ/ῆεετε Ποππο πο Ῥο[[ε, φμοαά εοπεοοία [τε μτίπα. 

Φὶ Ἰοπβϊοτῖ Τ6πΙιροτε πποχβας ογπά!μ Ῥεγ[ενεγεῖ, ρε- 

τ]ου]μπη ε[ πε ἆεσετ Ιη{εγεαί, ΠΙ[ι τοραβΙΊπια Πἱ 111 πα- 

ἵμτα 91Ἰας ΠΙΟΙΡΟ περαρπεί, ῬΡετ[ρίουαπι Ιδίίαγ ει 1 ε[Τε 
γενοζαπάμπα 19 πηθιποτίαπι α͵ιοὰ 1π θρ]οχ][ηῖς 1ρ[ε ΡΓο- 
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Εά. Οτι. ΠΠ. [0.5.1 τος Εάν Βαῇ, Ὑν (1419) 
μένος ἐπίσκέψαι, πηλίκη μέν ἐστιν ἡ ῥωώωμῃ τῆς δυνάμεως, 

ὁπόσης δὲ πέψεως δεῖται τὸ νύσηµα, καὶ εἰ ὁ κάµνων ἐξ- 
αρκέσευ µέχρυ τῆς ἁκμῆς αιτοῦ. 

1β. 
ο ’ 

Θανατωδέστερα δὲ τῶν οὕρων τα τὲ δυσώδεα καὶ ὑδατώ- 

- 

δεα καὶ µέλαγα καὶ παχεέο. “ έ 

Τὰ ὑδατώδη Λεπτὼ μὲν τὴν σὐστασίν ἐστι, λευκαὸ δὲ 
τὴν χρόαν, ἀπεψίαν μὲν ἐσχάτην ἐνδεικνύμενα τών χυμῶνι 

αρῥωστίαν δὲ τῆς φυσικῆς δυνάμεως. περὲ δὲ τῶν δυσωδων 

ἁπάντων εἴρηται πρὀσῦεν, ὥσπερ γε καὶ περὶ τῶν µελαινο- 
µένων. ταῦτα μὲν οὖν αὐτὰ καθ ἑαυτὰ καὶ σὺν ἀλλήλοις 
ἐστὶ θανατώδη' τὰ δὲ παχέα πρότερον αὐτὰ καθ ἑαυτὰ καὶ 

ταῦτα Φανατωδή νομιστέον ἢ συμπλέξαι χρὴ τοῖς προειρηµέ- 

νοις αὐτὰ καὶ τοις µέλασιν ἄξιὸν ἔσειν ἐπισκέψεως. ὅσα 

τοίνυν ἡμεῖς εἴδομεν ἀκριβῶς παραφυλάξαντες ἐροῦμεν, ἵνα 
ἐξ αὐτῶν τις ὁρμωμένος ἅμα μὲν ἐπίστηται τὸ ἀληθὲς, ἅμα 

δὲ καὶ τὴν βελτίω τῶν ἐξηγήσεων ἔληται. τὰ µέλανα τῶν 

ἀιά1ί, οοπ[ῃάεγαπάιπιααε οπαπίαπι Πἱ τορας {αοπ]ίαί] εἳ 

απαπίαπα Ρο[ια]εί πιοτρας εοποοςοΙίοπεΠ, ΤεπιΠθ ΔπΠ 8θ- 

δει αἆ ΓάπΙπΙΙΠΙ Υίβογεπα πιογΡΙ ΓαβϊοΙεί. 

ΧΧΧΙΗ. 

«4ξ πιαρῖς Πείαίες [πε μγίπαε Ποειίάαε εἰ αφµο[αε εἰ πίργαε 
εἰ εγα[]αα. 

Ααποίας πτῖπας ἴεππεπι ϱι]άεπι οοπ/ῃΠεη{ῖαπι Παρα, 

οοοτεπι γετο αθιπι. Ιπάϊσαηί αμίεπι Ἱπιογάπῃ Ππιακίπιαπα 

οναζ[Ιαίεπι εἰ οοοϊὶοῖς Γαοπ]1αιῖ Ἱπιρεοι]Ηἰαίεπι. Ώε {οε- 

11416 αἴᾳαπο πὶρεϊς αηίθα ἀἰκίπας. ΕΙ Ἰαε ᾳμἶάεπα ἴαπι ρε 

Γε αππαπι ο πα αλ] ππογίΙ{εγαε Γιπῖ,. Θεά ἆε οτα[]ς Ίατο 

ᾳπαετῖ Ροίε[ι απ εδ 4πο(πε Ρε [6 εχ][ῖα]ο ε[ε ραία-- 

ἆ αι ΠΕ, απ οµπ] Ργαεοεάεπί]ρας εί η]ρτῖ ΟΟΠ]1ΏΡεΤΕ ΟΡΟΙ- 

ἴεαί. Ὀε ᾳπο αυἶάεπι εα ἀΙοεπΠδ ϱἩαθ ποβῖς ἀἰ]σεπίες 

εχρ]οταία οοσηϊίαφπε [απὲ, αί απ αἆ εα αἰ{επάεγ]ῖ εἰ νε- 

τ{ίαἰεια Ιπιε]Ηραί εἰ πιεΙΙοτειη ΙΠετρτείαιΙοπεπι [εφμαίμ). 
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Εά. 0µατΕ, ΥΠΠ. [οῦ». 636. ]  Εά. Ῥα[. γ. (441.). 
οὔρων ὅσῳ περ ἂν ᾖ παχύτερα, τοσούτῳ χείρω παρεφυλά- 
Ἑαμεν ὄντα. [036] τὸ δὲ τῆς κατὰ φύσιν χρόας μὴ ἐκ- 
στάντα παγέα διτεὴν ἔχοντα τὴν ἔκβασιν, ἐνίοτε μὲν ἐπ 

ὄλεθρον, ἐνίοτε δὲ εἰς ὑγείαν ὑπόγυον τελευτώντα, καθάπερ 

καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν παρὼ φύσιν, ὡς ἂν ἐκκαθαίρηταυ δὲ 
αὐτῶν τὸ σώμα. ὅδῆλον δ᾽ ὅτι παχέα πρὸς αὐτοῦ λέλεχται 

τὰ πάνυ σφύδρα τοιαῦτα. τὼ γὰρ ἁπλῶς παχίτερα τῶν 
κατὰ φύσιν οὐ πάντως ἐστὶν ὀλέθρια. 

, 

λ}. 
ο 3 ” « 4 ” 

"στι δὲ τοῖσι μὲν αἀνδράσι καὶ τῆσε γυναιξὶ τὰ µέλανα τῶν 
οὔρων κάκιστα, τοῖσι δὲ παιδίοισι τὰ ὑδαιώδεα. 

” ς / 

᾿Ών πάσαις μὲν ταῖς ἠλικίαις ὀλέθρια τά τὲ µέλανα 
” 3) . ] ] ς ’ 3 3 ώμο] πι ” 3 / 

τῶν οὕρων ἐστὶ καὶ υδατωδεα, αλλ ἐπὶ μὲν τῶν ἄκμαξὸν- 

των τὴν πρώτην ἔχει τάξιν, ὡς ἐν ὀλεθρίοις, τὰ µέλανα, 
“ ” Ν φ εν / ὴ 2 

ἐπὶ δὲ τῶν παιδίων τὰ ὑδατώδη. λέλεχταυ γὰρ ἔμπροσθεν 
3 ” ι - . ’ 3 [ή / 

αὐτῷ τὰ ἐναντιωτατα τοῖς κατὰ φύσιν ὀλεθριώτατα ὑπάρ- 

Ὀτίπας πῖστας 41ο Γαεγίπὲ οτα[Ποτες, ἰαπίο ἀείετίογες ε[α 

οὐ [εινανΙπιας, Οτα[ας απίεπι ᾳπαε οοἱογειι παίµτα]επι Υ6- 

Ἠπεαπῖ, αἶιας 1π Ῥρετηϊοῖεπι αἶίας 1π [α]μίεπι ποπ Ίομςσο 

ίεπιρογτε ἀε[άεγαίαπι τεάςιίας ε[ε, Ῥετίπάε ασ αἰῖα ρ]ασῖπια 

ᾳἴιαε Ρταείες παίπταπα [{απέ, αποά ρε; ϱα οοτρι5 εκριχβο- 

ἴασ,  Οφείεγαπι ογα[ας αὐ Ί]]ο ἀῑοίας ε[ε πιαπῖ[ε[ίαπι ε[ὶ 

αααε εἰίαπι αἴηιε εἰίαπι ογα[[αο Γαηπΐ. ΊΝαπι ᾳπααε Ππιρ]οὶ- 

ευ οτα(ποτες [απὲ παϊπτα]θας, ποπ Γαπέ Ργογ/[ας πιογ[]{εγαθ. 

ΧΧΧΙΠΙ, 

δμπὲ αμίεπα υἱγίς οιμϊάεπι εἰ παπι [εγίδις μτίπαε πῖρταε ἀε- 

εεγγίππαε, ριετὶς φετο αφιο/αθ. 

Ίπ οπιπῖ αείαία Ιείαιες Γαπίέ ατῖπας πῖργαε εἳ αηπο[αθ, 

νεγαπα 1Π αεία[ῖ Ποτε ἀπίεγ Ῥεγη]οϊοίας Ρτίπιαπα Ίουιπι 

ἴεπεπίέ πἶρτας, ἵπ αείαίε απίεπι Ρριογί] αφποίαθ. Ὠ{οίαπι 

επῖπι απίεα ε[ί οπηπία πας πα(πτα]ίρας αἀνειβ[ππαια [απ 
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χειν,. ἐναντιώταια δὲ ἐστιν ἐπὶ τῶν παίδων οὐχ οὕτως 

τὰ µέλανα τοῖς κατὰ φίσιν ὥς τὰ λεπτά. κατὰ φίσιν γὰρ 

αὐτοῖς ἐστιν οὐρεῖν παχέα τὲ καὶ πολλὴν ἑπόστασιν ἔχοντα. 
τοῖς ὃ᾽ ἀκμάξουσι καὶ λεπτύτατα καὶ ὀλίγην ὑπόστασιν ἔχον- 
τα γίνεται, διόπερ ἐπ αὐτῶν ἐστιν ὀλεθριώτατα τὰ µέλανα 

τῶν οὔρων. ἐπὶ δὲ τῶν παιδίων καὶ δι ἄλλην αἰτίαν ὁλέ- 

Όρια τὰ ἑὑδατώδη. τάχισια γὰρ ἐπ αὐτῶν πέττεται πάν-- 

τα διὰ ῥωώμην τῆς αλλοιωτικῆς δυνάµεως, αἳ πέψεις δὲ 

παχύνουσιν οὐκ οὖρα µόνον, ἀλλὼ καὶ διαχωρήµατα τοῖς 
εὐπετιοῦσυ κατὰ γαστέρα. καὶ πτεύσματα περιπνευμονικοῖς 

τε καὶ πλευριτικοῖς καὶ φλέγμαια ἐν κατάρῥοις καὶ κορύ- 
ζαις καὶ λήμας ἐν ὀφθαλμίαις καὶ πῦον ἐν ἕλκεσιν. ἐν 

οὖν φαίνηται Ἱποῖς παισὶ τὸ οὖρον ὑδατῶδες ἐπὶ πλέονα 

Ἀρόνον πάραμένον, ὡς μηδεμίαν μεταβολὴν ἴσχειν ἐπὶ τὸ 

παχύτερον, ὀλέθριον γένέταυ τὸ σημεῖον. 

ἀείεγτίπια ε[[ο. ΑΙ ἵπ ριοετῖ ΠΟΠ ἴαπῃ πίστας ΠγίΠ8θ 41 8Πη 

ἴεπιες αἳὖ 15 ἁππάεπι, οαας [εοιπάιπι παίαταπι εκοεΓ- 

παπί, Ἐκοεγπαπί επῖπα 1Ρβ Γεοιπάσπα παίαγαπι οτα[]ας αἱ 

1π απἴοιας πιω]ία [εάϊπιεπία [απί. Όυϊ γετο αεἰαἰο Ποτεπί, 

ἐεημί[ππιας εἰ Ραταπι [εάιπιεπίϊ Ἰαβρεπίεο. Όπατε πτίπαε 

1π 119 πίστας ρταθοῖριθ ΠΙοΓΙΙΓετας [αηΐέφ 1π Ῥπεγῖθ Υετο 

εί αἰϊαπι απάεπι οὗ οαι[απι εχἰ[]α]ες Γαπί αηποίαθ,. Όπι- 

πα επῖπι 1ρ[ οοποοφιιπῖ οε]ειτίπιο οἨ τοβαχ αἰεγαίγ]οῖβ 

{αου]ιαῖς. «Οοποοσ[ίο ΥΟΓοΟ ΠΟΠ ΓίΠᾶ8 πιοάο, {[εά εἴϊαπι 

ανί εκογειηεηία 15, απῖ οχιά]αίε Ιαροταπί, Ἰπογα[[αί εἳ 

{ραία Ππήμίεν ρεγιρπειπιοπίοῖς, Ῥ]ευτὶμοί[αιιε εἰ ρ]μ]ίαπι, 

ᾳμαε οπίατγΗ πι αἴηαε ρτγαγεᾷῖπεπι οοπιπη ΕΙ, εἰ [ογάες 1π 

ἸηΠαπαπιαἰομ]διις οοπ]οτάπι ϱἱ ρας 1π α]οετίραδ. Πίοφαε { 

ἀῑα 1π Ρριετῖς αηποία ατίπα Ῥετιηαπεί ηθο π]]άπι ογθ[Π1ειῃ 

οοπηραταί, πιοτΙ[ετωπα Πσπιπα εἴὶ, 
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Εά. Οπατι. ΤΠ. (036. 637.] Εά. Βα{. Υ. (144. 449.) 
/ . 

3 3 3 τ / 

Ὁκύσου ὃ) ἂν οὖρα λεπτὰ καὶ ὠμαὰ οὐρέωσι πολὺν χρόνον, 
Ό εή 3 ’ 

ἣν τᾶλλα ὡς περιεσομένοισε σημεῖα ᾖ, τουτέοισιν ἀπό- 
ο ῃ ο ” ) 

στασιν δεῖ προσδέχεσθαι ἐς τὰ κάτω τῶν φρενῶν χωρία. 

9 » 3, ο. ε / 8 

᾿4ληθέστατα καὶ τοῦτ εἴρηταυ τῷ Γπποκρατε. τα 
4 . ’ ” ΄ ε Ἁ 3 4 9 

μὲν γὰρ δυσπεπιότερα τῶν νοσημάτων, ὡς ἂν ἐπὶ πα- (442) 
- 3 3 /΄ 

χυτέροις καὶ ψυχροτέροις γινόμενα χυμοῖς, εἰς ἀπόστασιν 

εἴωθε κρἰνισθαι, τὰ δὲ ἐπὶ θερμαῖς καὶ λεπταῖς ἐκκρίσεσιν. 
“ Ν τ 

ὕταν οὖν ποτε χρόνω πλείονι παραµένη τὰ οὖρα μὴ πετ- 
’ ! 9 / 3 Φε αμ) ”-. ο) 

τοµετα, διορἰζξεσθαι χρή ποτερον οὐκ ἑξαρκεσει τω µηκευ 
” ’ 3 3 ’ ΄ ε 

τοῦ νοσήµαιος ὃ κάµνων ἢ ὃν ἀπόὀστασιν κριθήσεται. ὁ 

διορισμὸς δὲ ἀπὸ τῶν ἄλλων σημείων γενήσεταυ. τὰ μὲν 
”. } ; - Ν ατα - ορ η ο) 

γαρ ὀλέθρια Όανατον δηλοῦσι, τα δὲ ἐπιεικῆ σωτηρίαν. αἵ 
3 .- ΔΝ 

γὲ μὴν αποστάσεις ἐν μὲν τοῖς πάνυ χρονίζουσιν ἐς τα 
, ῃ ῃ / λ ’ - 3 ὰ κάτω χωρία Ἰίνονται διά τὲ ιν ψυχρότητα [ 037 ] καὶ τὸ 

πάχος τῆς ὕλης καὶ τὴν τῆς δυνάμεως αθῥωστίαν, κέκµη- 
Δ υ ΄ Π . 3. 3 π 

κυίας δια τὸν χρόνον, ἐν δὲ τοῖς ὀξυτέροις παρ ὧὤτα. καὶ 

ΧΧΧΙΥ, 

Ομἳ ιγίπας ἐεπμες εἰ εγιάας ππε]ωηὲ ππμ]ίο {εππροΥε [ῖφμε 

εαείετα μὲ ΓμρεγΓμεμγὶς ββηα [πε ἱς αδ[οε[ωπι αἆ ἰοσα 

πίτα [ερέμπα ΓΓαπευεγΓιτα επ/ρεοίαγε οΡοτεε, 

Πος ᾳποφαθ νεγ]{ῆπιε ἀῑσίαπι ει αὐ Πιρροογαίε. ΜοτὈί 
επῖπι αἱ αεσετγίπιθ οοποοφαµπίατ, Ῥτορίεγεα ηποά εχ 

οα[πογε εί {ριάίογο Ίαπιοχο ογἰσίπεπι Ἠαβεπί, ρίεγαπι- 

ᾳπε ρε αβ[οε[ἴαπι Ἱαάϊοαπίατ, 4108 Υετο σαάαθ αἱ Γεπιῖ8 

Ἰάπιος εχοϊίανΙ!, Ῥρεγ νασπα[ίοπθπι. Ἰίαφπθ «παπα πτίπα 

Ἰηοοοία ἀῑα ρεγπιαπεε, ἀἰ[οεγπεπάμπι απ ἄθδεν Γεγεπάο 

Ίοηφο πιοτΏο [α[]οιεί, απ ῥρες αὐ[οείἴαπι Ἰαάϊοαδιίαν, Τά 

απίεπι αἰῖα ῄσπα ἀῑ[μπσιεπῖ, Μοτί][ετα παιη(αθ Ππίετίίαπι 

Ροτίεπἀάμηῖ, Έοπα Υοτο [απ]αίεπι ρο]]οεπίατ. ΔΙ γΥετο 

αΡ[οε[[ας ἵπ νεία[ῖς ααἶάεπα πα] έαπα πιογυῖς {ανα Ρτορίεν 

{Γ16ΙάΠἰαίεπι οτα[πήεπι(αθ Ἱαπιοτίς ἔαπα παίπγας Ιπιρεοϊ]]]-- 

ἰαίεπι Ίοπρο Ίαπι [ραίο {αραίαε ἴπ Ἱη[εγίογίρας ρατΗβας 

οχἰαπίαχ, ἵπ αοαἰ]οτίρας γετο Ἰαχία αμγεθ. ἴπ μῖ επῖπι 
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γὰρ καὶ οἳ χυμοὶ τούτοις ἧττόν εἶσι παχεῖς καὶ ἡ θερμα- 

σία πολλι καὶ ἤ δύναμις εὐρωστοτέρα. τὰ δὲ μεταξὺ τού- 

των νοσήματα τὰς ἀποστάσεις ἐπαμφοτεριξούσος ἔχευ, ααὸ 
οὐδέν ἐστιν ὅσον ἐπὶ τῷ χρόνῳ ζητεῖν ἄνω μᾶλλον ἢ κάτω 

ῥέψουσιν, ἀλλ ἔκ τῶν ἄλλων σημείων διορίξεσθαι προσήκευ, 

λε. 

Λαὶ τὰς λιπαρύτητας δὲ τὰς ἄνω ἐφισταμένας ἀραλνοειδέας 

μέμφεσδαι, ἑυντήξεως γὰρ σηµεῖα. 

Οἷόν τι τοῖς λιπαροῖς ζωμοῖς ψυχομένοις ἐφίσταται τὸ 

καλούμενον ὑπὸ τῶν πολλὠν }ραῦς, τοιοῦτον καὶ τοῖς ἐκ 

τῆς συντήξεως οὔροις, ὑπὲρ ὧν νῦν ἐποιήσατο τὸν λόγον 
αὐτὸς καὶ τὴν αἰτίαν προσθείς. 

λστ.. 

Σκοπεῖν δὲ χρὴ τῶν οὕρων ἓν οἷσιν αἳ γεφέλαι, ἡν τὲ ἄνω 

ἦν τε κάτω ἔωσυ καὶ τὰ χρώματα ὁκοῖα ἴσχουσι. καὶ 

εἰ ΠΠΠΙΟΓ ππῖπας οτα[[ας εἳ οα]]άϊίας πιπ]ία αἱ νυΙτίας τοβα-- 

Πιος εἴ,. Οτπῖ νετο Ποταπι΄ πιεᾷΙ ππογρῖ Γαπί, αὐ[οο[ας 

ΙπάΙΠεγεπίες οοπηπηππῖ πεο 1Π 19 εκ {απιροτε οοπ]εείηγα 

ο[ζε Ροίε[ι, {ιγ[αππηπο απ ἀεογ[απι Ροβι5 ογαππροπΕ, [εά οκ 

α.ς βρηῖς 14 οροσίεί ἀἰ]αάίοατε, 

ΧΧΧΥ, 

Ομῖι ρίπριεάίπες [μργα ἱππαίαπίες αταπεο[αο ἵπιργοῦαπ- 

πε; οοἰἰφιατίοπῖς επῖπι [ίρπα [ιμηὲ. 

γε]αῖ Ἱπ [απο ρ]ηραϊῖς ]π[οι]1 χε[σετα{ [αρετίαί, 

ᾳποά α ππυ]16 οτα[ία ἀῑοϊίατ, [Πο εἴ ἵπ ππῖηῖς α«παε οοπ{ᾶ- 

Ῥε[οεπίε «ογροτε τεάἁσπίασ, ᾳπατηπα Ώμπο εἴ πιεηίῖοπεπι 

{οοῖί εἰ οαπ{απι εἰῖαπι αζ]απσ1ξ, 

κχκτ, 

ὀμρεείατε αμµίεπα ομοτεεῖ μΤΙΠαΥΗΤΑ πιδεομίας [πιο αἲ 

ἀεοτ[μτι [ιεγὶπὲ εἰ ϱμαῖες Ίαε Ἰιαδεαπὲ εοἴοτες; εἲ φας 

σΑλΙΕΝΌ6 ΤτΟΜ. ΧντΙ]. ΡΑΕΒ ΙΙ, 1, 
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τὼς μὲν κάτω φερομένας ξὺν τοῖσι χρώμασιν οἷσιν εἴρῃ- 

ται, ἀγαθὰς εἶναι νοµίδειν καὶ ἐπαινέειν, τὰς δὲ ἄνω ξὺν 

τοῖσιν Ἰθώμασιν, οἷσιν εἴρηται κακὰς εἶναι καὶ µέμφε- 

σθαι τὰς τοιαύτας. 
.. 

Ὅτι τὰ πρὸς ἐμοῦ κατὰ τὼ περὶ κρίσεων ὑπομνήματα 

πολλάκις ἐναιωρήματα λελεγμένα καλεῖν αὐτὸς εἴωθδε νεφέ- 

λας,  ἐδήλωσε καὶ διὰ τῆς ῥήσεως οὐκ ἀσαφῶς. αλλαχοῦ 

γε μὴν αὐτὸς ἐναιώρημα γονοειδὲς εἴρηκεν, ὥς εἶναι δυοῖν 

Φατερον, ἤτου ενικωτέρου πρόγµατος ὄνομα τὸ ἐναιωρηῆμα 

τὴν τομὴν ἔχοντος, εἴς τε τὰς νεφέλας καὶ τὸ γονοειδη, 1] 

µηδέποτε τὰς γεφέλας ἐναιωρήματα καλεῖσθαι' πρὸς αὐτοῦ. 

ὅτι δὲ πάντα τὰ τοῖς οὔροις ἐμφερύμενα κάτω χρηστὼ καὶ 

ὅσῳ περ ἂν ὑφιξώνη κάτω, τοσούτῳ βελτίω γίνεται, λέλέκταυ 

δυνάμει πρόσθεν, ἠνίκα ἐλέγομεν ἀναμεμίχθαυ τοῖς τοιούτοις 

ἐνίοτε φυσῶδες πνεῦμα. τὸ τοίνυν ἀκριβώς πἐπεμμένον καὶ 

διακεκριµένον ὁμαλές τὸ καὶ ὁμοιομερὲς ὂν, ὡς ἂν οὐδὲν 

ἔχον πνεύματος, εἰς τὸν πυθμένα καταφέρεται τοῦ τὸ οἷρον 

- 

ἆεογ[ μή οι φιὶ ἀῑοξί [μπε εοἰοτίδις [ετιπίμτν «ας ε[]ε 

ὄοπας ϱΕΠ[εΓε ασ Ἰαμάαγε Φµαθ ΨΕΥΟ Γή μπα οµπα ἀῑεῖῖς 

εοἰοτίδι5, εα5 ρατυας ε[]ε, ἰαἰε[φμε ἵἱππργοῦατε ἀεοει, 

Όποά ϱεα απιαε οσο ἴπ Πργῖς ᾳο οτἴβπρας οπαθοτεπιαία 

Ταερε νοσανῖ, Ηιρροοταίες παβεσι]ας αρρε]ίαγο [ομίας 41, 

119 εἰῖαιι νετρῖς αρετίο ἀεε]αταντί, Τρί {απιος 41ο Ίοοο 

επαεογεπιαία σεπἹίαγας Ππιῖ]α ἀῑκιίις ἹΠίαφπε ἀποναπα αἱ[ε-- 

ταπα ἀἰοεπάιαι ε[, απἲ ἐναιώρημα σεπετα]1οτῖς οπ]αςἆαπι τεῖ 

ἨΟΠΙΕΠ ε{ζε, α«αε ἴπ ΠμΡρεομίας οἱ αἰία φεπίίαγας Παν]ία 

ἀϊνιάαίατ, απ { τὰ ποπ εἴί, ππΡεσιι]ας ἐναιωρήματα αἩ εο 

ηπποιραχ]. ΔΑ νοτο οπηπία αᾳπαθ απ απ]πῖς ἀεον[απι {ο- 

τυπίαν ἰαηίο ε[[ε ππε]ίοτα, (πθηίο πηασῖς ἀθοτίαπι [αρ [άο-- 

αεἷπῖ, ἰαοῖίο νΙάεπναχ απίεα Ἱπη][[ε, α παπι ἀἰσογειπας Ποή- 

ηαπ(υθΠι ου ἴσπρας τεπικίαπα εἶ[αο Παϊποβιπα Πριτίίαπα, 

Πίαφπε ᾳποᾶ ρετίεοίε «οΠοοσίιή {οογθίαπι, αεηπαίε βΠπιῖ- 

Ίατοπο ε{, 1ά οετίε αποπῖαπα πἰ λα] Παίας Ἰαρεί, ἵπ {- 
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ἀμγείον περιέχοντος. ὅσον δ᾽ ἐπέμωκτόν ἐστιν αερώδει τινὲ 

καὶ ἀτμώδευ φύσει, τοῦτο πουφιζόµενον ὑπ ἐκείνης, ἀνάλογον 
τῇ ποσότητυ τοῦ κπουφίξοντοςο, ἧττόν τὲ καὶ μᾶλλον ἄνω 
φέρεται. 
Ἆ 

λα. 

5 « , , Ε ρω 
3 ἑξαπατάτω δὲ σε ὃν τι ἢ κύστις νούσημα ἔχουσα τῶν 

3, ” 3 . ει] η . ν “”. 

οὕρων τοιαῦτα απὀοδιδῷ. οὐ γαρ τοῦ ὅλου σώματος ση- 
-- 3 3 -” 3 ς ’ 

μεῖὀν ἐστιν, αλλ αὐτῆς καθ ἑωυτήν. 

[6058] ΛἈαλλιστα καὶ τοῦτο προσέγραψεν ἀναμιμνή- 
σκων ἡμᾶς, ὃ τάγ ἂν ἐνίοτὲ παρελίποµεν ἐπὶ τῶν γοσούν- 

ὃ / 9 ο φ Δ δηλ ς Ν |) τα ὃ των διορίσασθαι' καὶ χρὴ δηλονότε καὶ περὶ τῶν διαχω- 

θουµένων κατὰ γαστέρα μεμνῆσθαι τοῦ νῦν εἰρήμένου διο- 
ρισμοῦ. κοινὸν μὲν γὰρ ἀμφοτέραις ταῖς ἐκκρίσεσιν τό τέ 

-” ν .) ” 

τοῦ παντὸς σώματος ὑποδέχεσθαι τὰ περιττωµατα ταῦτα 
λ Δ ον ῃ 5 / τες 3 ) ’ 

καὶ το τῶν μορίων ἐκείγων ὃν ὧν ἐπκρίνεται, συμβέβηκε 
Π ο Ν 4 η 

δὲ κατὰ φύσιν ἐχόντων ἡμῶν τὰ μὲν τοῦ παντὸς σώματος 
3 . 3 ” 4 { .. 

ἐκκαθαίρεσθαυ περιττώματα δι οὕρων, τὰ δὲ τῶν κατὰ γα- 

άσα ναίῖς απΙπαγΙ ἀε[οεπάϊί: αιιαᾶᾷ νΥετο ππασίθ 6[ὲ αὄτοιπι 

αἱ Υαροτο[απα, 1 εαπι οὗ οαμίαπι Ἰενίαν [αχ[ῖπι πηασῖβ 

ΙΗΙΠΙ(19 {εγίατ, Ῥτο πηοάο εἶαδ α 91ο [αρ]θναίαγ. 

ΧΧΧΤΙΙ, 

ΊΨε υεγο {ε Γαἶ]αι { νε[ίσα αἰίφιο ΠΙοΥῥοΟ: αδογαῃς δις 

πιοᾶι τιγίπας γεάἆαί; ποπ ἐπῖπι ἐοεῖμς οοτροτίς, [εὰ ἑρβίιως 

γεν Γ“0ε ἐπάιοίμπι ε[. 

ἨΗοο οἰῖαπι ρια]ο]μεγγίπιο [οτΙρβί Ηιρροοταίος πάπιοπθης 

πο ε]α ηποᾷ αλφιαπάο {οτίο ἵπ αεστῖ πο απἰπιαάνογ- 

Ἠππας. Ίεφιθ 14 απίάεπι 1π εχογοπιεπ!1ϐ εἴῖαπαι απο αἶνιας 

ε[απάτί περΙσεπάππα ε[Ώ, ΕΙ επίπι αἰτίαπαο νασπαοηᾶ 

ΟΟΙΩΠΙΙΠΕ τί α ἴοίο ΟΟΙΡΟΤΓΘ Ίπεο οχογοιπεπία {Γω{οἱρίαπε 

εἰ αὖ 15 ρατρις ρε; αᾳπαθ ἀ]]α γαοπαπίαν, Αοοϊδτς απ{επι 

ποβ] οπιπῖρας ἆππι φπἶάεπι γα]επαθ, θχετεπιεπίο {ος 

οοτγροχῖ5 Ρεν πτῖπας εχριιγσατ!ί, ρατσπι απίεπι αἆ νοπίτοπι 

ο] 
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στέρα συνεξέρχεσθαυ τῇ κόπρῳ. παρα φυσιν΄ δὲ ἐχόντων 
- 3, - 3 -- υ 

τοῖς μὲν οὔροις συνεκκρίνεσθαἰ τινα των ἕν γὲφροις καὶ 
” , . π 

κύστευ νοσημάτων γνωρίσματα, τῃ δὲ Ἀοπρῳ τοῦ παντὸς 
3 νο -” 3” ” 3 ΄ 

σώματος. οὐκ ὀλιγάκις γοῦν ἐπὶ τῶν οὐρησάντων πυώδηι 
- Ν ” ε/ ο α 

ἔήτησις ἐγένετο πόθεν ἥκει τὸ πὍον. οὕτω δὲ καὶ πετα- 
/ 3 3 / Δ δι κ. ”, ᾽ , 

λώδη ποτὲ οὐρηθέντα “τὴν αὐτὴν ζητησιν ἔχευ. καὶ ὄριμεα 
Δ 5 | | 

δὲ καὶ δυσώδη καὶ χολώδη τα οὖρα πολλακις μὲν ἕἔγένετο 
, ΄ ” 3 Δ Ν ” 

διὼ κύστιν τὲ καὶ νεφρούς" οὐκ ὀλιγάκις δὲ καὶ δια τὸ πᾶν 
- 3 ” - ’ Δ / - 

σώμα, τουτέστε τὴν ἐν ὕλῳ τῷ ζώῳ πεπτικην δύναμιν τῶν 

χυμῶν, ἥτις, ὡς ἐδείξαμεν, οἷον ἑστίαν καιομένην καὶ πηγην 
”, 3 τα Αδυ δὲ ΔΝ [ή ὰ 3 Γοἷρς δὲ 0 

ἔχει τὸ ἧπαρ. ῥἐγίοτε δὲ καὶ ταύτης αὐτῆς μηδὲν πεπον- 

Ουΐας ἐπκαθαίριταυ διὰ νεφρῶν καὶ πύστεως ὅλον τὸ ζώον. 
- .. 3 -” ’ απ 

ἢ μορίων τινων των ἐν αυτο τινα περιττώματα ταις ἆλε- 

ψὶν ἐμπίπτοντα ἐκκαθαιρομένου τοῦ αἵματος ὑπο τῶν νὲ- 
-- / 3 ’ 

σρων συγνεκκρίνεται, καθότι καὶ ἀποστήµατα πολλαχόθε 

γινόμενα δὲ οὔρων ἐκκρίγέταν» 

αἴλποπ πι ππα οππῃ Πεγοογο ἀε[οεπᾶᾷετα, απάπι ΥεΓο ππα]ε 

Ἱαβοπιας, οσπι Ἠτῖηϊς ααΙάσπι {εβιπιοπῖα αἰῖἴαια πποτβοταπα 

απῖ τεπες εἰ γε[εασι ἴεπεπί Ππια] εχῖτο, οιιπι [ἰογσοτθ Υετο 

{οι]πς οογροτῖδ, ᾖΠίαφπο ΠΟΠ τέχο ἆε 15 απαεβίαπη ε{ί, ᾳαὶ 

Ῥυτυ]επία επιπχεταπί, ππάο Ῥας Πρίαπι νεμ]τεῖ, ΘΟμαετῖ- 

{ασ αε(τπε ἆε πτ]πῖς, ἵπ φπῖβας απαί Ῥγαοίεο]ας οεΠΙΠ{ΠΣ, 

1έεπι ἆε αοτῖρας εἰ {οο[ῖά]6 εἰ ΒΙΠοῇς. Τὰ επῖπι ϱ]εγαπηηιια 

νΙΠο νε[σοαε εἶἴ ΤΕΠΠΠΙ οοπ/[Ιπσῖξ, Ποπ 14το αμίεπι [ος 

οογροτῖδ, Ἠοο ε[ὶ {αοι]{α[ῖς 1Π Γοίο απ]πια]Ι [ποσο 6ΟΠςοΟ- 

απεπί15, 'οπ]ας, {οι ο[επάΙπιαδ, γνε]αῖ {οσοι ατάεῃς αἱ 

{οπ5 Ίεοαχ εἴί. ὉΌπαπςσαπι Ιπίετάμπι τ]]α 1ρία ππ]]ο πιοᾷο 

αΠεεία ἰοίππι απ]πια] Ῥεν τεπες οἱ νε[ίσαπι εσραγραίαν αξ 

Ρατίυπι ε]ας αἰἴ(παταπι εχογεπιεπία οππεάαπι ἵπ γεπας ἆε- 

Ἱαρία, Ῥαχγραίο α τεπῖρας {αησαῖπα Επιπ] ναειαπίασ, Που 

εἴ αρ[οείζας ρ]ατίρας ]οοί σεπῖῖ Ῥετ πγίπας αΡειιηξ. 
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λη. 

΄ἤμετος δὲ ὠφελιμώτατος ὃ φλέγματός τε καὶ χολῆς ἕυμ- 

µεμιγμένος ὡς μάλιστα, καὶ μὴ παχὺς κάρτα μήτε πολὺς 

ἐμείσθω. οἱ γὰρ ἀκρητέστέρου κακίους εἰσί. 

-- . ” ’ - ”ν 

Λαὶ διὰ ταύτης τῆς λέξεως ἐδήλωσεν ὁποῖόν τε καλξι 
: ιο ν Ε΄ .] 3 -” 8 υ 3 3 

τὸ ἄμρατον, ἀντιτιθεὶς αὐτῷ τὸ μεμιγμένον. δηλωτικὸν ὃ 
3 υ υ 3 » ’ -” .) 3 - 

οὐχ ἥκιστα καὶ αὐτὸ τοὔνομα ἐστο τοῦ πρὸς αὐτοῦ σηµαι- 

νοµένου. καὶ γὰρ οἴνον ἄκρατον εἶναι λέγομέν ᾧ μὴ µέμι- 
πταυ τὸ ὕδωρ ἢ παντάπασιν ὀλίγον μέμιχται καὶ τῶν ἄλλων 
«”΄ 3, ΄ 39 Π 3 ῃ Ν . ε Φ 

ἕκαστον ἄκρατὸν ἐστί τὲ καὶ λέλεπται πρὸς τῶν «Γλλήνων, 
ο 3 3 . ἃ « 

ὅταν αὐτὸ καθ αὐτὸ µόνον ἁμιγὲς ἑτέρας οὐσίας ὑπάρχη. 
τὴν γοῦν ξανθὴν χολὴν ποτὲ μέν ἐστιν ἐδεῖν παχεῖάν τὰ 

καὶ ἄχρως Σανθὴν, ἐμουμένην τὲ καὶ κάτω διερχομένην, ἣν 
ν ’ 3”, ! ιά ε 

δὴ καὶ λεκιθωδη προσαγορεύουσιν ἔνιοι, πολλάκις δὲ ὑγρα- 

τέραν καὶ ἦἧττον ἕξανθὴν, τις ἰδιαίτερον. ὠχρὰ προσαγο- 
’ , 5 - ν. ; 

οεύεται, μεμιγμένον ἔχουσα ὃν ὅλης ἑαυτῆς φλεγµατωδή. χυ- 
λ ν 3 ” ’ ο 

μιὸν λεπιὸν ἢ ὑδατώδές τυ πἐρίτωµα, µβούλεταυ τοίνυν ὁ 

ΧΧΧΥΠΙ. 

Ἰζοπιῖεμς αμίεπα αεί Ἴπομς δίΙε εἰ Ῥρϊεμία φμαηι ππαδίπιε 

Ῥειππίκτμς, πεφμε αἄπιοάμπι οτα[]ς πεφιιο παιείµς υοἼια- 

τμτ. «Φἰποεγίογες επἰπι ἀειεγίογες [ευ 
΄ 

Αροτίο Ἱιῖο εχρο[α1ί αλά νοςοί ΡΙΤΗΠΙ αἱ οτί πηϊχίσπα 

ορρο[ιετΙέ, «Παππά [αἱ Ῥοχ {ο ποία ε{[ὲ Ππ]α5 πομιαΙ8 

Ποηιοαί]ο,. παπι οπἶπι Ῥύχαπα εἰε ἀῑοίππας. οαἵ απί 

πη]]α απῖ ρετεχῖσιια πχία ο[ἱ αηια. Τί αἰῖα αε(αο οπιπῖα 

Ρανα (απῖ οἱ ἀἰοσπίας α Ογαεοῖ, απ Τρία Ρεν Τε [ο]α 

[ππὲ εί επ πα]]ο αἰίετο παχία. Ἐ]αναπι εχδο Ῥΐ]επα νι- 

ἀαπια5 αἰᾳπαπάο οἱ ρε; νοπέαπι εἴ ρεν αἶνιπι «ε]ῖοὶ 

οτα[ἴανπ οἱ αἀπιοάππι Παναπα, 4ααπι Ρρ]ετίο υ1{ε[ παπα πή-- - 

οπραπί, [αερο Υετο ΠηΠΙάΙοσεπα πηΙΠδᾳαο Παναιπ, αἀαθ 

Ρτορτίε ρα]]ζάα αρρε[]αίις, Ἰαρεπίεπι ρπἱιοίααι Γαοσαα 

{οπιιοπῃ αῖ αηποίαπι α(ποά εκοτεπιθηίπι ρου {6 ἰοίαπι 

χομσίμμα. ΠΝεαίταα ἀδιίαχ {Πσσμπ να] Ἡιρροοταίεθ ρι- 
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“/πποκράτης μηδέτερον τῶν χυμῶν ἄκρατον Φφαίνεσδαυ, 

μεμίχθαι ὃ᾽ αλλήλοι πως αὐτοίο,. ὁ μὲν γὰρ χολώδης 

ὥκρατος πολλὴν τὴν Ὀερμασίαν, ὃ δὲ φλεγματώδης τὴν 
φύξ ιν ἐνδείχνυται. καὶ μέντοι καὶ παχυτέροις ὑπάρχευ τοῖς 

ἀκράτοις εἶναι, τῷ μὲν ο ποσώσεν διὰ ψύξιν οἱονεὶ ἔπι- 
πεπηγύτι» τῷ δὲ σος διὰ τὴν τῆς Θερμασίας ὑπερβο- 

λὴν ἐξικμασμένῳ τὲ μαὶ οἷον πεφρυγµένω, δύο γὼρ αἴτια 
ταῦτα ἑναντία τῶν παχυνοµένων ἐστὶ, τὸ Θερμὸν πάνυ 
καὶ τὸ φυχρὸν, ἐξικμάξδον μὲν τὸ θεομὺν, πηγνύον δὲ τὸ 
ψυχρόν, 

λ0'. 
[ο5ο] ΑΕ δὲ εἴη τὸ ἐμούμενον πρασοειδὲς ἢ) πέλιον 1) µέ- 

λαν, ὅ τι ἂν ᾖ τουτέων τῶν χρωμάτων, νομίδειν χ0ὴ πο- 

πηρὸν εἶναι. 

ες ” . ” ᾿ ; 

1Τερὶ μὲν οὖν τοῦ πελιδνοῦ καὶ µέλανος χρώματος 
» ῃ ” κ) - ; 

είρήταυ προσῦεν. τοῦ πρασοειδοὺυς δὲ νῦν πρωτως ἑμνη- 

ταπα γ1άετί, [εἆ εοθ αιοζαπιπιοᾷο [εοαπα πλϊσίος εᾖα, Ίαπι 

απῖ ραγο Ῥ]οίας εἰ, ἀπῇῄσπεια οαἱογει, ΡΙπ]ίο[αδ γετο 

{σιάΠαίεπα Πρηϊβολί. θεά εἰ απ ρανί Γαπέ, δει γἱ-- 

ἀεπίαχ εἰἶαπι ογα[Πογες ο[ἵο, Ῥἰπ]ίοί[ας οπῖπι οἨ {εσὶ 

ἰαΐεπα φπα[ῖ οοπογεν]ῖ. ΒΙΙο[Ιδ ΥεΓο α νεμεπιομίία σα]οσῖ8 

ατ]άπς εἲ απα[ ἴοττ]άας ε[ΠΠοιίαχ. ας παπππε ἆμαε σαιι- 

[απο [απε οοπἰγατίαθ 6οσπα Ύάε οτα([Τε[οαΠ!, οαἷοτ εἰ [γ1σί-- 

ἁῑίας πιπιοβίοα, απατγαπα Ἰῖο ϱὐϊάεπα εκ[ῃοσαί, Ί]]α γετο 

οοπιρ]ηρῖξ. 

ΧΧΧΙΧ, 

δὲ φετο φιιοᾷ υοππἰεμγ μοτγασειπι αμὲ {ἱιάμπαο αμξ πΙΡγιην 

Γιετίε, φιῖςφιεῖς. Ίνογ μή οο{ογπα Γμετίε, ειῖα ππαίωπα ε[]ο 

επἰ(ἵπιαγε ΟΡοτΙεὲ. 

Ώο Ἠνιάο εἰ Πῖστο οοἶογς ἀἴκπτς απίθα. Ίππο αἲι- 

ἴεπι Ρεῖπιππα ροτγασεῖ ΠΠεΠΙΙοΟΠΕΠα {εοῖί, οαϊ ποπαῖπο απἱ- 
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µό- (1435) νευσεν, οὐκ ἔχοντος μὲν οἰκεῖον ὄνομα, συγχρω- 
µένου δὲ τῇ τῶν πρᾶσων προσηγορίᾳ, εἰ μὴ ἄρα τις ἔμ- 
παλιν απὸ τοῦ πρασοειδοῦς χρώματος ὠνομάσθαι φαίη τὸ 
πράσον, οὐκ ἀπὸ τοῦ πράσου τὸ πρασοειδές. ἐπὶ τινῶν μὲν 

γὰρ εὔδηλος ἡ παραγωγὴ τῶν ὀνομάιων, ὡς γνωρίδεσθαο 

τό τὲ πρωτύτυπον ὑπὸ γραμματικών ὀνομαξόμενον καὶ τὸ 
παρηγµένον ἄτι αὐτοῦ, καθάπερ ἐπὶ τοῦ γαλακτοειδοῖς χρω- 
µατος, ἐπὶ τινῶν δὲ οὐ δῆλον. ἔξεστι γὰρ λέγειν οὐκ ἀπὸ 

τοῦ φοίνιχος ὠνομάσθαυ τὸ φοινικοῦν, ἀλλ ἀπὸ τοῦ σοινι- 
κοῦ τὸν φοίνικα, καθάπερ γε καὶ τὸ Μυανὸν οὐκ ἀπὸ τοῦ 

πυανοῦ μᾶλλον ἤπερ τὸ κυανοῦν ἄπ' ἐπείνου. καὶ ᾖ ὤχρα 
δὲ καὶ τὸ ὠχρὸν χρῶμα τῆς αὐτῆς ἐστι συστοιχίας. .ὤχραν 
δὲ εἴρηκα: οὐ τὴν ὀξυνομένην φωνὴν, ὥσπερ ἂν εἴπου τις 

ὠχρὸν μὲν εἶναι τὸν νεανίσκον, ὠχρὰν δὲ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ 

τὴν παροξυνοµένην. ἔστι γὰρ εἶδὸς τι γῆς ὤχρα μαὶ μά- 
Άιστα ταύτης ἡ ἀττικὴ καλλίστη. ταυτὶ μὲν οὖν ἅπαξ εἰ- 

θήσθω µου. αεὶ γὰρ μέμνήσο τοῦ σπουδάδειν ἐπεὶ τοῖς ὀνό- 

µασι τοσοῦτον, ὅσον εἰς σαφῆ δήλωσιν ὧν λέγομεν ἐξ αὐτῶν 

ἄοπι ρτορτῖο οαγεί, α Ῥουσίθ απίεπι {ρ[απι πιπἰπαίασ; πΙΙ 
{οτίε απ ϱ οοπἰτατίο ἀῑσοαί ῬοτγπΠι 3 ΡΟΓΙάΦΕΟ, ἨΟπ 8 

Ῥοχτο Ρογτασσππι παποαραίαπα {αϊ[ε, ἵΝαπι ἵπ ααἴθακάαπι 

ἀεγ]νατῖο ποπιΙππη ἴαπι πιαπΙ{ε[ία ο[, αἲ ηιιοά ρτπαΙΗναπι, 

{Ποιί νοσαπί ϱταπιππα(]οῖν «ποάφιε 4Ώ εο ἀοτίναίαπα Πε, ἆι- 

Ῥατϊ ποη Ῥο[Πς, νε]α 1Π Ἰαοίεο οοἱοτθ. 1 αἱ γετο 
ποἩ Ίἴοπι Ῥετ[ρίοιππα ε[ι, Ε]ἱοῖ παπι(αο Ροίε[ῖ ΡΠοεπίοειτα 

ἨΟΙΝ ἃ Ῥμοεπῖσο παποΙραοπεπα [οτι ίαπι ε[ε, [εὰ Ρ]οεπί- 

σε α Ῥ]οεπίοθο. ΑίΠΙε ογαΠιΠι ΠΟΠ ΠΙΑΡΙ5 ἃ ΟΥάΠΕΟ 

απαπι ογαπειπα αρ 1]]ο εί[ἴε νοσαίαπι. δίο οριά Όγαςοοϐ 

ὤχρα εἰ οοἷος ϱπειι 1ΡΠ ὠχρὸν οαρρε]]απί. ὨὈίοο αμίεπι 

ὤχραν ΠΟΠ “"αοοεπία 1π π]πμπα αομίο, τί απαπ1 ᾳἱσαπε 

αἀο]ε[οεπίεπι ὠχροὸν εἰ ππι]ΙετεΠι ὠχρὰν εἶε, Πο οπῖπι 
ραϊμάανα Πρη]βσαί, Γεὰ ἵπ ρεπα] πια, ΕΙ επῖπι ὤχρα ἴει- 

τας (ποάἆαπῃ Ροπῖς, 1Π πο ΑΙῑσα ρταοοῖριε εκςε]1!. Φε 

μαες οπ]άσπι Γεπιεὶ α πηθ ἀῑεία ΠΠΙ, Θεπηρος αμεπα πηθ- 

ποτ] ηῖ ϱαἴοπῃς ναοεθ ἀἱοΙοπΙβιςδ, απαἰεπιι εα αι:48 
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ρ] 

ἔσειν ὀνήσασθαυ. τὸ ὃ᾽ ἐπέκεινα τοῦδε περιττὸν γοῦ, 
τὸν χρόνον εἰς τὴν τῶν βελτιόνων σπουδἠν κατατιθέµενοςν 

γίνεται δή τις ἐν τῷ σώματι  καθάπερ ὠχρὼ χολὴ κατὰ 

φύσιν ἐχόντων, οὕτω καὶ πρασοειδἠς ἕἑτέρα παρὰ φύσιν. 
καὶ φαίνεται αὕτη πολλάκις μὲν ἐν αὐτῇ τῇ γαστρὶ γέννω- 
µένη, διά τινων ἀπεψίαν ἐδεσμάτων 13 λαχάνων, ὁποῖα καὶ 

τὸ τεὔτλά εἰσι καὶ τῷ κρόµµυα καὶ αἳ κράµβαυ, «φαἴνεταυ 
ὃ᾽ ἐνίοτὲ καὶ χωρὶς τοῦτο τοιοῦτό τι προσενηνέχθαι τῷ 
λόγῳ τοῦ νοσήµατος ἐν ταῖς φλεψὶ γεννᾶσθαυ καὶ καταζ- 
ῥεῖν του γὲ εἰς τὴν ἄνω κοιλίαν τῇ εἰς τὴν Κάτω, Όερμα- 

σίαν γέ τινα ἐν τῷ σώματυ παρὰ φύσιν δηλοῦσα καὶ περιτ- 
τώµατος ἰδιότητα τοιούτου την πρᾶσιν, οἷος ὃ τῶν εἰρημέ- 
γων λαχάνων ἐστὶ χυμός. 

; 

μ. 
9 

{2 δὲ καὶ πάντα τῷ χρώματα ὃ ὠντὸς ἄνθρωπος ἐμέει, 
κάρτα ὀλεθριον τοῦτο ἤδη γίνεται, 

ἀϊουπίατ {αοι]]απς εκ 1ρῇῃ5 Ιπίε]]σας, οἱ 4παπῃ απίεπι ρτθς- 

Ίεγεα ορεταπῃ Ἠαο 1π τε Ιππρεπ(ετῖς, [αρεγῇαε απ[απαρίαπα 

ρμΐϊαίο, ἴπ [6115 απἴεπι πιε]οτῖρας {επιριιδ Ἱπιρεπάθ. Φάπε 

πῖ 1π 6ΟΥΡΟΤΘ Ῥεπο Παρβεπίο Ῥα]]άα Ῥι]16 πα[οϊίατ, Πο 1π 

εο αιοάᾷ Ῥταείες παΐπταπι α[εοίαπα εἰ, Ῥοχγγασεα α]ῑα σε- 

πεγαίατ, Έα απίεπα ἵαερε αυἰάεπι Ἱπ 1ρ[ο νεηίγο Πετῖ οἳ 
εγάἸίαίεπι αΠᾳποσγαπι οἴρογαπι ααὶ οἶετηπι γΙάείατ, αᾳπα- 

Ἱα [απῖ Ῥεΐαε, «αερᾶο αἴᾳιαο Ῥταίῆμσαςο, Ἰπ[ετάππι γετο 

«ε]αδαιοάϊ α[Γαπαρίο ες ΠΙοΥΡο5 1π γεπῖς σἰσπ]ίαν εἳ ἀε[μαῖε 

πιοάο ἴηπ ΓΗΠΙΠΙΗΠΙ πἹοᾷο 1Π ΙΠΙΠΠΙ γεπίτεπῃ, ο[επάςης Ῥτο- 

ου] ἀπρίο οαΙογεπι αἰἴπεπι 1ΙΠ ΟΟΓΡΟΤΕ Ῥγᾶείες πΠαίαγαπι 

ο{ἵο εἰ εκοτεπιεπῖ [ροσίεαι Ίία ἴεπιρεναίϊ, πξ Γαοσμ5 οἷε- 
σηπι πας ἀῑσίπιας. ' 

ΧΙ. 

δὲ φΕΤΟ ΟΠΊΠΕΣ ἰεπι Ἰιοπιο οοἶογες υΌ0ππα:, ἰὰ αἄπιοᾶιη 

επἰία[ε ]ατα ε{ἓ. 
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Εἴτε περὶ τῶν προειρήμένων χρωμάτων τοῦ πρασοει- 
δοῦς καὶ πελιδνοῦ καὶ µέλανος εἴθηταυ τὸ πάντα εἴτὲ καὶ 

περὶ τῶν ἄλλων σὺν αὐτοῖς, ὁπόσα χρώματά ἐστο παρὰ 
φύσιν ἑκατέρως ὀλεθριώτατόν ἐστιν, ἐνδεικνύμενον πολλὰς 
ἐν τῷ σώματι χαλεπὰς εἶναι διαθέσεις. 

ς μα. 
/ / ” ; 

Ίόχιστον δὲ θάνατον σημαίνει τὸ πέλιον τῶν ἐμεσμάτων, 

εἰ ὅξοι δυσώδες. 

[610]. «Σηπεδόνα γὰρ ἐνδείκνυται μετὼ νεκρώσεως τὸ 
τοιοῦτον, εἴ 7ὲξ μεμνήμεθα τῶν προειρηµένων. 

μη. 
ΤΙάσαι δὲ αἳ ὑπόσαπροι καὶ δυσώδεες ὀδμαὶ κακαὶ ἐπὶ 

πᾶσι τοῖσιν ἐμουμένοισιν. 

ΤΗΠι γὰρ ἂν διαθέσει μιχθῇ σηπεδὼν, χείρων αὐτὴ ἔαυ- 
τῆς φαίνεται, 

Βί αποᾷ οπηπες ἀῑκιί αἆ ρταεάϊοίον οοοιες ῬογΓᾶ- 

οεπ1, Πν]άαπι, πσγιπιηαε τε[ετγε γΥε]ῖς, [πε αἆ α]ῑος εἴῖαπι 

αι Ῥταείεν παίαγαπα ἀποϊάμπί, οετίο πίτοιθ πιοᾷο Ρεγπ]- 

οἱο[ι[ππιαπα εἴί, αιοά Ρ]ατες 1π οὀΓροΓε ῥΊαΥες ε[[ο πιοτ- 

Ρος αἹπά]οείατ, 

ΧΙ]. 

Οεἰεγγίπιαπα αµίεπι πποΥέεΠη ρτοᾶιὲ φοπιϊῖο Πιυϊάα, [ 6τα- 

ΦΤ1ΕΥ οἰεαί. 

Τα]ῖς επῖπι Ῥηϊτοδίπεπι ππα οσα εχἰποίῖοπο Πρπϊῇ- 

σαϊ, {ἱ εοταπα {άΠΙ15 ΙΠΕΠΙΟΥΕ5 θααθ αηπίε ἀῑοία (μηῦ. 

᾿ ο μι 
Όπιπες αμίεπι [μρριιγίάι Γοεάίφμε οἄογες ἵπ οπιπὶ υοπεῖέι 

πια[έ [μπὲ. 

Ίναπι {Π ομ]νῖς αΠεοιαῖ αεοεᾷαῖ ραϊτεάο, {5 ἀείεγίου 

απαπα Ιί εγαἆος, 
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ΤΠτύελον δὲ χρὴ ἐπὲ πᾶσο τοῖσιν ἄἀλγήμασι τοῖσο περὶ τὸν 
Ἠνεύμονα καὶ τὰς πλευρὰς ταχέως τὸ ἀποπεύεσθαι ρα) 

εὐπετέως. 

Π 3 ο ” ; -- 4 3 

Τὸ μὲν ταχέως ἐν ἀρχὴ τῆς νόσου δηλοῖ, το δὲ εὐπὲ- 

τέως ἀντὶ τοῦ ῥᾳδίως τε καὶ ἑτοίμως οἱ "Ἕλληνες λέγουσε. 
ω 3 3 Π 3 Π 

συμβαίνει δὲ τοῦτο ταχέως τὲ καὶ απόνως αναπτυὀντων. 
υ ’ ς ’ ο. ” 3 3 Π .. 

τὸ γάρ τοι ταχέως γίγνεσθαι διττον ἐστι, το μὲν ἕτερον 
ο ” , η .” ο » ; 

ὕλου τοῦ νοσήµματος τὸν πρώτον καερὸν ἐνδεικνύμενον, τὸ 

δὲ ἕτερον τὸν ἐν ταῖς ἐνεργείαις ἐξευγμίνον χρόνον. εὐπὲ- 
ῃι ἔ Ξ .) « αι) 

τὴς γὰρ ἀναγωγὴ πτυέλου, τουτέστιν ἑτοίμη τὲ καὶ ῥᾳδία 
Γ΄. 3 ’ 3 -” ιά Δ 3 ’ 

γίγνεταε, αητ οὀδύνης εσχυρας ουσης κατα τον ὥωρακα 
; ε το. 3 

(διακόπτει γὰρ αὕτη καὶ καταπαύει μεταξὺ, πρὶν ἐκτελὲ- 
- [ ” . ” / . 3 . 

σθῆναι γινομένην ἔτι τὴν τοῦ Όωραπος ἐνέργειαν), ἀλλὰ 
5 Β ” ς , ” . ᾿ 3 η 

μηδ᾽ ασθενοῦς ὑπαρχουσης της ὀυναμεως, ὀκλάδει γὰρ καὶ 
- «9 Δ 3 ς ς -- 3 -α π 

αὕτη μεταξὺ κατὰ τὴν ἐνέργειαν, ὡς ἡμιτελὲς ἀπολιπεῖν τὸ 
” ο] Δ . ’ 9 η ο ος. ο. ο μωβ 

ἔργον. αὐτό τὲ τὸ αἀναγύμενον ἐαν μὲν ἐσχυρως 4 γλίσχρον, 

ΧΙΙΠ. 

Αι [ριεπα ἐπ οπππίδµς ἀοἰοτίδις ριίπιοπεπι εἰ οο[έαι οὐ[ι- 
ἀεπίιόις οεἰεγιίεγ αο [αοιίε επ/ριὶ ορογ{εῖ. 

Οµίο, Ίος εβ Ῥεν Ἱπία πποτρῖ, ᾖΤμενῖίες Υετο [σηί- 

Ποαϊ {αοῖ]ο Ῥτοπιρίεφια. 1ά απίεια οοπησίε 15 απ οἷῖο 

εἰ πο ἁοι]λαίε εχογεαΒί, Ίναπι οἷίο Βετῖ σεπιῖπαπι εΠ, 

εχ ϱο ΠαπΊπς νεὶ {οῖαςδ πιοτὈῖ Ῥγίημπα ἴεπιρας ἀε[σπα- 

{ωχ νε] [ραίῖαπι 1]αά απο 1ρία αο[ῖο Ρετβοϊίατ Θριαίαπι 

επίπι Ἰεσ]ίετ, Ίου οε{ϊ Ρτοπιρίε εἰ {ποια εἀποῖίασ, απαπ(ο 

πθαιε ἀο]ος π]]ᾳ5 γεμεπιεης {]λοτασεπα αΠΗΡ1Ε, Ἀλο ρ Ίας 

1πιεγτρε]]αΐ πες Ρετπξ {]νοτασεπι ορι15 π θα οθἆμαςο αμ ) 

αὐ[ο]γετε, πεαπε Ιπιρεοι]]α ε[ί [αουμ]ίαδ: παπα 1ρία ᾳποφαθ 

πιεάῖο 1π ορετο ἀε[βΗί, οραδᾳπε Ἱπιρετεοίαπαι τεμ ΤΕ, 

Οιιοἆ απίεπι εἀποιίας ΠΠ αἀπιοάσια Πεπίαπι ε[ι, τα ραγΏρας 

αἀλαετε[οιί τί Ἰπάα ἨοΠ Ῥοβί εκἰπι αο [αερο [αβ]αΐαπι 
πίτα ρι]σιοηῖς Π/[ία]ας σ]αηῖς πιοάο αἆμαετεπς ἀειϊπείατ, 
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ἐμπλώττεταυ ὁνσαπολύτως τοῖς µορίοις, ἀναφερόμενόν τὲ 
πολλάκις ἐνίσχεταυ προσκολλώµενον ταῖς σήραγξυ τοῦ πνεύ- 
μονος” ὥσπερ γὲ καὶ, ἑων Ἱκανῶς ᾖ παχὺ δυσχερῶς ἀναφὲ- 
ρόμενον, ἐν χρόνῳ τὲ πλείονε κακοπαθεῖν ἀναγκάξευ καὶ που 
καὶ σφηνοῦταυ κατά τινας τῶν οτἐενοχώρων ὁδῶν, ὅθεν καὶ 

τὸ πνιγῆναί τισε συνέβη. παὶ μὲν δῇ καὶ τὸ λεπτὸν ἕκα- 

γώς, ὡς ὑδατώδες εἶναυ µόγις ἀναπτύεται, περιθῥέον ἓν κύ- 

κλῷῳ τῷ πνεύµατι, τοῦτο }άρ. στι τὸ πρώτον αἴτιον τῆς 

ἀναγωγῆς, ὅπερ καὶ προσεχὲς ὀνομάδουσι. διττὸν γὼρ τὸ 
πρώτον αἴτιον, ως ἓν τοῖς περὶ αἰτίων λόγοις διήρηται, τό 
τὲ φαὔλον τῆς ὕλης καὶ τὸ τὴν αρχήν τῆς κινήσεως ἔχον. 

ἡᾗ μὲν οὖν ἀθχὴ ες κινήσεως ἐπὶ τῶν βηττόντων ἓκ τῆς 

τὸν θώρακα κιούσης δυνάμεώς ἐστιν. ἐδείχθη γὰρ τοῦτο 

ἐν ταῖς τῶν συμπεωμάτων αἰιίαιο, ἡᾗ συστολὴ δὲ αὐτοῦ 

βίαιος γινομιένη τὴν ἔξω φορᾶν τοῦ πνεύματος ἑργάδεταυ 
σφοδράν. ἢ δὲ ταύτης σφοδρύτης ἑαυτῇ συναναφέρει τὰ 
κατὰ τὰς σήραγγας τοῦ πνεύμονος, αἵ πέρ εἰσιν ἀρτηρίαυ 
τραχεῖαι. ὕταν μὲν οὖν ὅ τε θώραξ ἐνεργῇ ῥωμαλέως τό 
τε ἐν ταῖς σήραγξι τοῦ πνεύμογο ὑγρὸν ὑπάρχῃ μετρίως 

Ποεπε εἰῑαπι ᾳαοᾷ οτα[ἴαπι γα]άε ε[ι πεο ΠΙΠ Ἱπᾶσπα ἆἁ][ι- 
οπ]ίαίε αἰἰο] ας, απ Ιοηφίογεπι αΠεοίαπα πεοε[αγῖο Ἱπ-- 

ἀποῖι ἴππι 1π οπσιβῖς αὐἰραςάαπι ιδ Πο ἀπίετο]ιάίίας τε 

αποδάαπι αἲ ΓαΠοσαίῖοποπι αἀερσετῖῖ, Ῥεά εἰ αποά ἴεππο 

πια] ατα ε[ι, απἷα αηπο[απι Πἰ, περτο οχ[ριίας, οἴγοιπι 

Εργασια ἀήῆαεπε, ΕΠ οπῖπι Ἠπεο Ῥεῖπια εἀποεπαὶ (ρα!ῖ 

οαία, Ύ παπι εἰῖαπι οοη/Ιπεπίεπα γοσαπί; ἁἀπρίεχκ παπιηπθ 

Ῥτίπια οαα[α ει, Ποπί Ἱπ Η0τὶς 4ε σας ἀῑνι[α {ωε, {[ο- 

Ποεῖ Ἠαπιοχῖς ΥΠΠπη αἴαπε Ἰά αποά Ῥηϊποιρίααι πιοίι5 Ἰα- 

δεῖ. ΕΙὶ ααἴεπι Ῥγϊπείρίαπι πιοῖαφ 1π 6 ααὶ (α[παπί αἲ 

εα [αοπ]ίαίε απααο {μογασεπι πογεί, Ποιὶί α πορῖς ἀεπιοι- 

ΠΒταίαπι εβ ἵπ Ηργίς ἆς Γγπιρίοππαίαπα οαιᾖδ, Ἠπ]ας απίεπι 

νε]ειπες οοπιργεί]ο Γρίσίαπα νιο]επίας {ογᾶς αβίτο σοπι- 

Ῥε]]Η, Θίο νεγο 1ο αΡ]εῃο οα [εοιπι ἀμοῖξ, φπαε ἵπ ρπ]- 

πιοπῖς Π[π]15, 4 ααε αἴρετας ατίοτῖαε Γ{απΐ, οοπ[ϊποπίης, Πία- 

απθ {ΠΠ ἴΊπογας τορι[ίας ε[ εἰ Ἠππιοτ, αἱ ΕΠ] ρι]πιοπ]ς 

Ἰπε[ῖ, πιοᾷῖοε οτα[ἴας, {αοῖ]ε εκ [ρω ίας; πα αἴεπα πθίσαπα 
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παγχὺ, ῥᾳδίως αναπτύσταυ. μηδ” ἔερορ ὃ᾽ ὄντος τοιού- 

του χαλεπώς καὶ µόγι. εἰ δὲ τὸ μὲν εἴη τῶν εἰρημένων 

αἰτίων, τὸ ὃ᾽ οὐκ εἴῃ μεταξὺ τοῖ αρίστου τρύπου καὶ 

τοῦ χειρίστου, τὴν κένωσιν τοῦ πτυέλου συμβήσεταυ }ίγνε- 
/’ λ - ; 

σθαι. καὶ ὅλως δὲ παρὰ τὸ μᾶλλόν τὲ καὶ ἧττον ἐπιτετα- 

σθαι τι ἕκαστον τῶν αἰτίων ἢ ἐκλύεσθαι, τινὲς μὲν αὐτῶν 
ε»- α η / 3 ; κ /͵ ; υ ” 

ῥᾷον, τινὲς δὲ χαλεπωτερον ἀναπτύουσι. [6-4 ] τὶ μὲν οὖν 

ἐστι τὸ εὐπετέως ἀναπτύεσθαι δοκῶ µου δεδεῖχθαι σαφώς 
πο] Δ 3 -. 3 πα , Ε΄ ” α ελ 

τὲ ἅμα καὶ ἀληθῶς. εὶ ὃ αληθες ἐστι τοῦτο, καῦαπερ οὖν 

καὶ ἔστιν, ἀληθὲς ἂν είή καὶ τὸ ταχέως. οὐ γὰρ τὸν ἔξευ-- 

Ἰμένον χρόνον αὐταῖς ταῖς βηξὶν, αλλὼ τὸν πρώτον τοῦ νο- 
’ Ν 5 τι ] . 3 

σήματος σημαίνει καιρὸν, ὑπὲρ οὗ καὶ κατὰ τοις αφοοι- 
4 υ .- ’ 3 Ἀ 

σμοὺς εἶπεν ἐν πλευριτικοῖσε πτύελον αὐείκα ἢν ἐπιφαί- 
3 ’ ς ”’ , ” ’ 

νηται ἀρχομένου, βραχύνει. ὡς εἴ γέ τις ἐπὶ τοῦ χρονου 
τα 3 ῃ ο) ο ’ 5 ώς 

τῆς ἐνεργείας ἀκούσειεν εἰρῆσθαι τὸ ταχέως, ὅπερ ἐδείχδη 
3 -” 3 / -” ς - ) 

κάν τῷ εὐπετέως περιεχόµενον, διττῶς ἁμαρτήσεται τῷ τὸν 
” 3 .. 3 νά ς 5 3 ” ΔΝ 3 

μὲν τῶν χρόνων ἀναξίως εἰρῆσθαυ δὲ ὑπ αυιοῦ, τὸν ὃ 
.; σέ 3 - 3 - ; ” ο 

ἕτερον, οὗ καν τοῖς αἀφορισμοῖς ἐμνημόνευσε, παραλελειφθαι 
” ’ «/ 3 3 Δ νὰ ’ 

καίτου μεγίστην ἔχοντα δυναμιν. ὅτι ὃ οὐ διά ταῦτα μὀ- 

αἲ[έ, αεστο εἰ οἵπι Ἱπαρηα ἀἰΠιου]ίαίο, Οποᾶ Π αἰίετα 

οαυ[α ε[ί, αἰίετα γετο αΡε[ί, Γραίαπι πιεάῖο Ιπίον ορϊπιαπα 

Ρε(Παιαπιφπό πηοάο γαοπαβΙίηχ, Αίᾳαο πῖ Γεπε] ἀἴσαπι, 

Ῥτουί οαι[α αἰἴηιια πηὰρῖ ππΙπαδνΥο γεµειπεπς αμί ]αηρυῖάα 

Γαετ1ξ, «απ]άαπι {αοϊας, αμ ἀῑΠιοι[]ας εχοτεαπί. Παπθ 

ααιά Πἱ Ἰενιίος «χεγοαχο, νΙάεος πηϊΜΙ ἀῑ]αοϊάε εἰ νετο 

ο[ιεπά][]α. Ότο { νεταπι ε[, πῖ οεγίο ε[ί, νεγαπι ᾳποφπθ 

ε[ί εἰἶαπι οἷίο. Ίο επίπι ἰεπιρογῖς Γραϊίαπι αμα οοπ]α-- 

οίππα, Γεὰ Ῥ πι πιοτΡῖ ἵεππρας [Πσπ]Ποαϊ, ἆε ᾳπο εἰῖαπι 

η αρλογ][πηῖς ἀῑχῖει ἴπ ρἰειγιίοίς [ρμέμπα [ εἴίιο αμρατεαξ 

ἱποιρίεμίέε πἹοτδο, ειπα Όγενεπι Γογε ο[επᾶι. Ίαπι Π ααἱς 

4ε ΙΕΠΠΡΟΓΕ, αιιο ἀρία αοἰῖο οΡίίαχ, οἴῖο ἀῑσίαπι ε[[ε 1η1ε]-- 

Ἠσαξ, αποᾷ αίάεπι ἵπ αἀνογβίο, Ιενιίεγ ἀείισπατί ο[ίει-- 

41115 δΕεΠΙΙΠΠΙ ΕΥΤΟΓΕΙΙ οοπιη{εί, ἔππι αποά Ρΐ9 ἱεπι- 

Ρις αἳ εο Ἰμάεσογο ἀῑοίαπα ΠΕ, ἵππι αποᾷ αἰίεταιη, ου]άβ 

οἴῖαπι 1π αρ]ον][αιῖς {εοιί πποΠΙΙΟΠΟΠΙ, Ῥτασιογα![απι Πἴ, 

νῖχεθ α]οφ1 ππαρηας Ἰαβεῃδ. Οποά αμίοπι ΠΟΠ Ῥγορίες 
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γον, αλλὼ καὶ διὰ τὰ συνεχώς εἰρημένα κατὰ τὴν ἑξῆς ῥῆ- 

σιν οὕτως ἀκούειν δεῖ δειχθήσεταί σου διὰ τῆς κατ ἐκεί- 

γην αὐτὴν ἐξηγήσεως. 
- 

- 
-- ’ } το 4 3 ” -” ’ 

Ξυμμεμιγμενον τὲ Φφαίνεσθαυ το ξανῦον ισχυρώς τῷ πτυελῷ. 

Τὸ ἰσχυρῶς ἐπὶ τὸ ξυμμεμιγμένον, οὖκ ἐπὶ τὸ ἕανθὸν 
φέρεσθαι χρὴ, ὡς εἰ καὶ οὕτως εἴρητο. Φφαίνεσθαι δὲ χρὴ 
τὸ ξανθὸν συμμὲμιγμένον ἰσχυρῶς τῷ πτυέλῳω. τό γε μὴν 

ἰσχυρώς αὐτῷ τῷ λίαν καὶ μάλιστα σημαίνευ ταὐτόν. ὀλίγον 

μὲν οὖν εἶπεν ἔμπροσῦεν, ἔμετος δὲ ὠφελιμώτατος φλέγια- 

τός τε καὶ χολῆς συμμεμιγμένος μάλιστα. «νυνὶ δὲ ἐπὶ τῶν 

πτυοµένων τὸ ἰσχυρῶς προσεθηκὲν. ὕτυ δὲ ὀρθώς ἔξηγη- 
σάμεῦθα τῆς ἑξῆς ῥήσεως ἀκούσας µαθήση. 

Ἠαεο πιοάο, [εᾷ οεἴῖαπι ϱα ᾳπαο ἀεῖποερα [οτρία Γαπῖ, [ο 

1Π{ε]]Ίσετο οροτίεαί, Ῥ]απαπι ΠΡΙ Πεί α παπι Ίοοσπα 1]]απι 

ΕΠΑΥΓΑΡΟ, 

ΧΙΙΥ. 

Εε να]ᾶε οοπιπηϊ ΕΙ /Ριίο αυιωσπ αμῄματεγε. 

γε]επιεπίευν αἆ Ῥεγπικίαπῃ, ηΟΠ αἆ Παναπι τε[εγτεπάαι 

εΠ, αιιαΠ Ἠοο πποάο ἀῑκΗΤεί: εἰ Πανιπι 11 Ρεγπηκίπη 

ψε]επιεπίες νἰἀετ.  Ῥοττο γεμεπιεπίες 1άεπι [Πσπῖβοαί 

ᾳποᾷ να]άε οἱ πιακίππθ. Τρίο απἶάεπα ρεῖας ἀῑχειαί: νο- 

παπα { ααῖς ἀποϊάοσῖε, αΙΠ[Πππαπα ε[ἴε, Π πιαχίπιε πιῖκ- 

ας ε[ἴει Ρε εἰ Ρ]παϊῖα, Ίου απίεπι Ίοοο ἆε [ρα ἀῑχιί 

νεµεπιεπίοτ. Όποςί απῖεπι 1 τεοίο ἀπίεγρτείαιϊ [ππας, εκ 

Γεααεπί1 [επίεπίία 1Π{ε]]ϊσεῬ. 
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Εὰι Οµανί. ΥΠ. [641.] ἳ ξά, Ῥαἳι Υ. (441.) 
με. 

{144) «Εἰ γὰρ πολλῷ ὕστερον μετὰ τὴν ἀργὴν τῆς ὁδύ- 

νης ἀναπτύοιτο ξανθὸν ἐὺν οἢ πυθῥὸν ἢ πολλὴν βῆχα 
παρέχον καὶ μὴ ἰσχυρῶς ξυμμεμιγμένον Αάκιον γίνεται, 

λατὰ ταύτην τὴν ῥῆσιν ὑπεσχόμην ἀποδείξειν ἀμφοτέ- 
ϱας τὰς ἔμπροσθεν ἐξηγήσεις ἀληθεῖο, τήν τὲ τοῦ ταχέως 

καὶ τὴν τοῦ ἐσχυρῶς διάνοιαν. ἐπὶ γάρ του τἀναντία μὲ- 
ταβὼς, ὡς εἴωθε, τῷ μὲν ταχέως ἀντέθηκε τὸ εἰ γὰρ πολ- 
1ῷ ὕστερον μετὰ τὴν ἀρχὴν τῆς ὀδύνης ἀναπτύοιτο, τῷ 

δὲ συμμεμιγμένον ἰσχυρώς τὸ με ἰσχυρῶς συμμεμιγμένον 
ἀντέθηκε καὶ τῷ ἐεὐπετέως πτυομένῳ τὸ πολλὴν βῆχα παρ- 

έχον. τὸ γὰρ ἀνωδύνως τε καὶ ταχέως ἀναφερύμενον ὀλίέ- 
γης δεῖται βηχός. εἴρηταυ γάρ µοι πρόσθεν ἄμεινον εἶναι 

µεμἰχθαι πως ἀλλήλοις τὰ κενούµενα καὶ μηδὲν εἰλικρινῶς 

ἄκρατον ἐκκρίνεσθαι. λέλέκται δὲ καὶ περὶ τοῦ δεῖν ἔπι- 

Φαἰνεσθαυ ταχέως ἐν πλευριτικοῖς τὰ πιύσµατα, κατά τὲ 
- 3 -- ε ’ 

τὰ περὶ κρίσεων καὶ τῶν αφορισμῶν ὑπομνήματα. 

ΧΙΥ. 

δὶ ΠαπΙΦµε Ἱπμ]ίο ᾗρο[ῖ ἀοἰοτὶς ἐπί [αγιπα επ] μιαξι" 

αμ Πμίυμπι αμῖ φμµοά πιεμίατα ἴπ/[ιπι εποῖέεῖ, πεφµε ναἰάε 

οοτηπηϊκπαε, ἀειετίως ε[. 

ο Ρο]]οϊίας οΓαπι πιο Ἰοο Ίοοο ζειποπ[γα[τπγαπα πίταπι- 

ᾳπςα Ἰπίεγρτοίαίϊἴοπεπι αἀνετρίοταπα οἶἵίο εἰ νε]ειπεηίεγ νε- 

ταῦι ε[ο, ΊλΝαπι ἂᾷ οοπἰτατῖα, [ειί [οἱοί, ἰχαη[ίεης αἆνει- 

Ρὶο οἷίο ορρο[αϊξ; παπι { πηπ]ίο ρο[ίᾳπαπα ἆο]οι οοερενῖξ 

εχοτεεῖ εἰ Ρογπηχίο νελεππεηίες αιιοά πο νεμεπιοπίου 

Ρεγπήσκίμπι ε[ί εἰ Ἰονιίε εχογεαίο αιοᾷ ππι]ίααι {πι 

οχοῖίαίἰ, ΊἈαπι ᾳποά [πο ἀῑ[ιοα]ίαία οἰίοααο ε[Πεγέας, οκὶ- 

Ρααπα (μπι τεφι]πί, Ἐρο οπῖπι απίο ο[εμαῖ 1οηβο ῥργας- 

Παγο Πιϊχία αιοἆαπιπιοᾶο [εοίπη ε[ε ϱα ας ναΟΙΕΜΙΗΣ, 

η μ]]ᾳαο [ποεγαπι εἰ ραγαπι νασπανῖ, ὨὈϊοίππι οἰἶαπι α πιο 

ε[ὶ ἵπ Η0τὶς ἆο οτἶβρις αξ οοπαπιθηίατ]ῖδ, 1ποΒ Γοχῖρίϊ 1 

ΡΙΟΣΙ[Ιπο5, ἆε εο αιιοᾷ οκρεξ[αί ρἱειιχ]]οῖο οἷίο εχίριετοα. 
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ματ. 

[619] ἨἸό τε γὰρ ἑανθὸν ἄκρητον ἐὸν κινδυνῶδες, τὸ δὲ 
ευκὸν καὶ γλίσχρον καὶ στρογγύλον ἀλυσιτελὲς. 

» » ή [ή 

Οὐκ ἄλλο τι νῦν λέγει τοῦ πρόσθεν εἰρημένου. τὸ γὼρ 
μὴ συμμεμιγμένον ἄκρατόν ἐστι, καὶ γίνεται ξανθὸν μὲν 

διὰ τὴν ανθὴν δηλονότε χολὴν, Λλευκὸν δὲ. καὶ γλίσχρον 
πλ ΄ Δ ’ ’ 3 ’ . ἀ 

καὶ στρο}}υλον δια φλέγμα κατωπτηµένον. ἐπιδέδεικταυ δὲ 

ἡμῖν πολλάκις ὡς τὰ κατασκήπτοντα μέλεσί τισι ῥεύματα 
π Δ κ 9 , | .φ/ 3 ΕΥ παὶ Φλεγμονας καὶ ἐρυσιπέλατα καὶ οἰδήματα καὶ σκίθῥους 

α ’ .] .) ] ” 

καὶ καρκίνους ἐργαξύμενα, παρα τας διαφορας τῶν ἔπικρα- 
3 3 .” ν 3ἡ , 

τούντων ἕν αὐτοῖς χυμῶν, εὐήθη τὲ καὶ κακοήθη γίνεται. 

τὰ μὲν 7ὰρ αἱματώδη καὶ φλέγματωδη μέτρια, τὼ δὲ τῆς. 

ξανθης 3 µελαίνης χολῆς χαλεπά. διαθρωτικα μὲν γάρ ἐστιν 
5, - ’ -- 3 -- [ή 3 5 

ἄμφω τῶν σωμάτων καὶ τοῦτ αὐτοῖς κοινὀν, ἴδιον δὲ ἕκα- 

τέρου τοῦ μὲν τῆς ξανθῆς χολῆς τὸ πυρετοὺς ὀξεῖς ἔπι- 
! κ ΔΝ - , Ν ; 3 / Γ 

σέρειν, του δὲ της μελαίνης το δύσλυτον ἐργαξεσθαι τν 
, . Π ι -ν , - 

διάθεσιν. ἅτε γὰρ παχὺς ὢν καὶ γεώδης ὁ χυμὸς οὗτος 

ΧΗΤτι, 

ΓΙαυμτι επι [ι [ποεγμπα [ιετῖε, Ῥετίομίο[ιπεν αἶδιπι αιι- 

(επι εἰ νἰΓοἰάπα εἰ τομπάμπι Ιπμεῖ[ς, 

Χο α]ιιά Ἠ]ο ἀῑοῖέ αάαπι απο απίου ἀῑκοταί, ἵΝαπα 

ααοά Ρετπιϊχίππ ποἨ εῇ, Ῥηταπι εΠ. Εε Παναπι οφ πίάεπα 

Πι ρτορίετ Παναπι Ῥΐ]επα, οἱθαπα Υεχο εἰ Ἱεηίππ οἱ τοίπῃ- 

ασπι αΡ αζ π[ία Ῥϊ(πία, Ὥαπερο επῖπα ο[επάίπηις Πασίοπες 

1Π αγίας πας ἀεοπππρεπίεδ, Ύ4παε Ῥ][ερπιοπας εἰ ϱ:Υ-- 

Πρε]αΐα εἰ οεἀεπιαία οἱ [εἴγγ]ος αἱ «αμογος εχο]ίαπί, Ῥτο 

άππογάπη νατῖείαἰο οιῖ 1Π 1Ρῇ8 [αρεταπί, {αοῖιες αἱ πια- 

Ίϊσηπας εγαἀεγο. ΊἈΝαπι {[αηδιαίπεαε αἴᾳαο ρι(υ]ίο[ας πιοίογα 

ἴαα [ιπὲ, απαςδ απἴεπα Πανα απί αίτα Ρ]19 ΡασΙί, πιο]ε[ίας, 

σγαπι επἰπι πἰγαηιιθ «οΥροΤᾶ ἄθημο οχεαἰ[ί; νογιι Ἰος 

Πανα Ὀ]]16 ἠαρει ρεου]ατε, ᾳποά Περγος αοιίας Ἱπνεμαί; 

αἰτα αμίεωι απο οοπίαπιαοεία αΠεοίμΠι σοπετεῖ,. ία επίπι 
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Εά. Ὅμοτῖ, Υπ. [64»δ.] Εὰ. Βα[, Υ. (144) 
ἐμφράττειαι τοῖς ὑποδεξαμένοις μέλεσιν αὐτὸν, ὡς δυσέκνυ- 

πτον εἶναι. 

ή 

μὲ. 
3 4 3 τ 3Ἡ ’ Λ 3 ολ φ' 

Κακὸν δὲ καὶ χλωρὸν ἐὸν κάρτα καὶ αἀφρῶδες. 

Τίρηταυ πολλάκις ὅτι τὸ Χλωρὸν ἐπί τε τοῦ ὠχροῦ 
λέγειν είωῦε καὶ τοῦ ορ πρός τινων ἑώδους. ὁπό- 

τερον δ) αὐτῶν ἄκρως ἢ τοιοῦτον», ὅτυ χαλεπύν ἐστιν οὐδὲν 

ἔτι θέομαι λεγειν, εἐφηκως Ίδη περὶ πάντων τῶν κας 

χυμῶν. πλὴν γὰρ τοῦ αἵματος, ὕστις ἂν ἄκρατος ᾖ, τα. 

χθηρὼν ἐνδείκνυταυ διάθεσιν, ἐπὶ θερμότητι φλογώδει τὴν 

γένεσιν ἔχων, ὁὃ μὲν ξανθὸς ἐξοπτωμένης αὐτπο τῆς ὀθῥω-- 

ὃους ὑγρότητος, ἦς ἐπιμιγνυμένης ὠχρὸς ἐφαίνετο, ὁ ὃ᾽ 

ἑώδης ἐξ ὑπεροπτήσέεως ταύτης. ὃ δὲ µέλας ἤτου τῆς αὐ- 

τῆς ὑπεροπτηθείσης, περ δὴ κακίστη τὲ καὶ διαβρωτικω-- 

τάτη γἰγνξταο µέλαινα {ολὴ ἢ τοῦ παχέοο αἵματοο ὁμοίως 

οτα[ἴα πΙπίταπι εἴ ἵεγγεπα Ῥατβας, Ύπαο Ἱρίαπι οχεερο- 
. ! . . . . 9 

τηΐξ αἆεο Ἱπιριπβίίαν, πί 4ερτο ἀείεισενῖ Ρο[, 

ΧΙΙ. 

Πήαἶιπι αμίεπι εἰ φιοὰ γἱγάε αἀπποάιπι εἰ φιιοᾷ /ρισπο- 

[ωπα ε[ἢ. 

Όιποά πος ρα]Ιάαπαι γοεγάπιας, ἩἨϊρροσχαίες Όταεςς 

χλωρὸν ἀῑκῖε; ἆε απο [αερα ἀῑοίιπι ο[ί οἱ ρα]]άπνα εἴ ᾳποά 
α αιιοάαπι αεγαβΙπο[απα γοσαίας, ΠσπΙΠσοαγα; «ποια Π{γΠ]-- 

α1ιε ΠΠ {πρτα πποάσπα ἴαιε ο[, ἀἴοετο αποά ππαίαπα Πέ ἨοἩ 

ε[ πεοε[[α, «παπι Ίαπη ἆᾳ ουπῖριις ρατῖς Ἠαπιοτίρας ἀ1[[ε-- 

τις]. Όπιπίς επῖπα Ῥηχας ἨΠπιος εχοερίο [απσαπε ν]- 

Ώσπι αποᾶἆαπα [αβε[ζε ἰε[αίαν, ααἴρρε ααἲ αἳ Ἱπ[απιπιαίο 

οα1οτο ἆποσαϊ οτἶσίπεια, Πανας επῖπι ΊἩπππογχα αρίο Γεγοίο 

Τοττείαοίο , Ρρα]]]άας Ἰπιπιϊκίο, αογηριπο[ας γεμεπιθΠίευ ΤοΓ-- 

τιάο σεπεταϊίατ. ΊἈίσεγ νετο απί εοάεια Γαρτα πιοάππα ΤοΓ- 

το[αείο, ααὶ {απο {απο πἶστα Ρϊ]16 Ῥε[ππια εἰ εχεζαπ{[ππια 
εναάῖί, ααἲ ογα[[ο [αησαίπε 4εηπε τε[οσαίο ααί Ρτορίει εκ- 



ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ }Β. {77 
Σά. Οματῖ, ΥΠΙ. [ 619. 6049.] Κᾱ. Ραῇβ, γ, 441.) 

ἑηρανθέντος ἢ λόγῳ νοκριώσειός τε καὶ ἡίβλαις, ταῦτ οὖν 

χθὴ μἐμνημένον σε μὴ πολλάκις ἀξιοῦν ἀκούξιν ὑπὲρ τῶν 
αὐτῶν τὰ αὐτά. τό 7ὲ μὴν ἀφρώδες πτύελον, ἐἴθηται «γὰρ 
καὶ τοῦτ ἐπὲ τέλει τῆς ῥήσεως, ἕκ φλεγματικῆς τε ἅμα καὶ 

ε 3 ε 

ἄερώδους οὐσίας ἐστὶ συµµιγέςο. ἐν τούτων γὰρ καὶ ἡ γέ- 

νεσίς ἐστιν ἀφοῷ παντὶ, κατὰ μὲν τὴν Θάλατταν ὑπὸ 
βιαίας ἀνέμων ἐμπτώσεως εἷς πολλὰ καὶ μικρὰ μόρια Όραυο- 

’ ” 3 3 η] ιά ς ’ ὃ ι) Δ ο ω 

µένου τοῦ ὕδατος, ἐπὶ δὲ τῶν ἕψομένων δια τὸ πλήθος τῆς 

Θερµασίας. κοινὸν ὃ᾽ ἐν ἀμφοῖν ἐστε γένεσις πομφολύγων 
πολλῶν τὲ καὶ μικρῶν. γίνονται ὃ αὗται δύσλυτοι, µάλι- 

Γ 3 . / 3 ” 3 ε ΄ 

στα μὲν αμιφοῖν συγελθὀντων, αέρος τὲ Όολερου μπαὶ ομιχλω- 

ὅους ὑγρόίητος, }λίσχρον ἐχούσης τε καὶ παχύ. τὸ γὰρ 
ς 3 ” « - 

λεπτὸν ὑγρὸν οἷόν πέρ ἐστι τὸ ἀκριβῶς ὕδωρ, ὅταν αέρα 
’ ε 5 ῃ / / θα 5 αν 

περιλάβη καθδαρὸν, οὐ σιέγει µέχρυ πλείονος» αλλ ανὐτίκα 
5 - ω : . ; 5 ” 
ῥαγεισών τῶν πομφολύγων εἰς τὴν ἑαυτοῦ χωραν ἄναθεῖν 
ἐπιτρέπει" διὰ τοῦτο καὶ κατὰ τὴν Θάλατταν ἄφρὸς ἐν τά- 

χει λύεται. [64] τὸ δὲ παχὺ καὶ /λίσχρον ὑγρὸν, ὅταν, 
ὡς εἴρηται, θολερὼν καὶ ὁμιχλώδη τινὰ οὐσίαν ἔνδον έαυ- 

- ! , ; κ ΄ { 5 3 / 3 

τοῦ κατακλείση, µέχρι πλείστου κατέχὲυ μῆε ἐκείνης ἐπει- 

Πἰποιῖοπεπι αἴφιο ΠράΙίαίεπι Ῥτονθπῖ. Ίίβᾳπε Ποταπὰ 

ἴε ΠΙΕΩΙΟΓΕΠΙ ε{Ιε ἀεοεί πεο νε]]ε ἆἀεβρε τί εαάεπι Πδί 

Γαερίας Ιῑδάεπι 4ε τεβρας ἀῑσαπίατ, ΟὉαείεταπι [ρυίαπι ᾳποά 

Γριπιο[απα δ[ε, Ίου επῖπα 1Π εχίτεπια οοπαπείατ [επίεπίῖα, 

εκ ΡΙ(α]ίο[α εἰ αὗτεα Γαβ[ίαηεῖα Γεοιμπι πη]κ[ῖ οοπιρομΙ({Ηγ, 

Οαιπῖς επἰπι Γρασια Ἰής οοηβαξ, π Ῥε]ασο απῑάεπι οᾳᾶ 

1ρία 1π πη]πηίας Ρατίες ἁΙ[ο[α νΙ εἴ Ἱππρεία γεπίοτΏπα, ἵπ 
116 νεγο (πας εἰκαηίμς α σα]οτῖδ οορία. Ὀίαππο απίεπι 

Ῥη]]ας ρἱαγίαιας εἰ εχίριας οἰρηῖί εἰ φας [αιμα {4εἴιε ἁμ[- 

[ο]ναπίάτ, ῥταε[εγίίπα  αἲν ἰατριάας Ππππ]ααθ περυ]ο[αφ 

αμπιος. Ιεπίοτὶς αληαιά εἰ ενα(ιηεῖ Ἰαῦεμς οοποµσΓεκ]Η!, 

Ηιππος παπιηθ {επιῖς, ο μα] γενα 80πα ε[ῖ, Π αξγεπα ρι- 

τΏπα «οµεερετίΕ, επι ΠΟΠ Ῥοίείί ἁῑα οοΠπετε, [εὰά Ρτο- 

πας τηρί15 Ῥα]]1ς Ππϊε ἵπ Παπ Ἰοσππ {8 τεοῖρετε, Όπο 

4ἱ πι ἵπ πιατὶ [ριπια οἴ[ο [ο]ναίαν. Ὑεταπι ογα[ἴας εἰ Ἱεπ- 

ἴα5 Ἠμπιος { Γατρῖόάασα, αέ ἀῑοίαπα ε[, εἰ περα]οίααι Γας- 

Παπίίαπα Ιπίνα [ο οοπο]α[εγίέ, ΙἸοηβδο Γρα[ίο οοπϊπεί, 4α1πι 

6ΑΙΤΕΝΓΕΒ ΤΟ] ΥΠ ΡΑΗΘΒ ΙΙε Μ 
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ΓΕ. σπανῖ, ΤτΙῃ. [649. 1 Ρ4, Ρα[, γ. (4419) 

γομένης ἄνω, καθώπερ καὶ ὃ καθαρὸς ἄὴρ, αὐτό τὲ δύσρη- 

«τον ὑπάρχον. ὥσπερ γὰρ ᾗ γένεσις ταῖς πομφόλυξιν εξ 

ὑγρᾶς οὐσίας γἰνέται, κατακλειούσης ἔνδον ἑαυτῆς αέρα, κατὰ 

τὸν αὐτὸν τρόπον ἡ λύσις αὐταῖς ἐν τῷ ῥαγῆναι τὴν ὑγρὼν 

οὐσίαν ἐσεί, ῥήγνυταυ μὲν οὖν ῥᾳδίως ὑπὸ τῆς ἄνω φορᾶς 
” ” 3 εἰ “/’ ; Ἶ 

τοῦ λεπτοῦ πνείµατος, οὐ ῥήγνυιαι δὲ, ὅταν μήτὲ λεπτὸν 
τ 5 .”, ’ ” 3 3 4 Δ . - 3 

ᾖ μµήτ ἄνω φέρηταυ. τοιοῦτον ὃ᾽ ἐστὶ τὸ ὀμιχλωώδες, οὔτὲ 
3 ’ Ε) “” 3) Δ Ἀ α 3 ς - ε 3 ς 

ἀναθέον εἰς ὄψος οὔτε λεπτὸν ὂν, αλλ Ἱκανῶς υγρον, ως 

βασεάξειν δύνασθαι τὸ περιταθὲν ὑγρὸν ἐν αὐτῷ. διὰ τοῦτ 

οὖν οὐδ᾽ ὅταν ὕδωρ ἕψηταυν δύσλυτος γίνεται πομφόλυξ, 
δι αν ο λ 3 «. Ἀ λ ε ο ε᾿ - / 

αλλ ἔπειδαν 3 παχυς 13 λιπαρος 9 χυμος, ἐξ οὗ το τὲ γὲν- 

νώμενον πνεῦμα φυσώδές τὲ καὶ ἀτμῶδές ἐστι, τό τ ἐπι- 
πολῆς τοῦ λέβητος ὑγρὸν ἐλαιώδές τὲ καὶ λιπαρὸν καὶ γλί- 

σχρον. οὕτως οὖν ἀναγκαῖόν ἐστι καὶ κατὼ τὼ τῶν ζώων 
σώματα εννᾶσθαι τὸν ἀφρόν. οὐ γὰρ δὴ σφοδράς }γέ τινας 
ἄνέμων, ὥσπερ ἐν τῇ δαλάττη, καταιγίδας ὑπολαρβεῖν ας 

ρεῖ, Φδερµασίαν µέντου πυρώδη, συντήκουσάν τὲ ἅμα καὶ 

πεο ἀρία Πο Ῥήτας αἲν Γατ[απα Γεγντῖ οοπείαχ εἰ 1]]ο αε- 

ὅτο αρτιπιρί Ῥοβε, ΊΝαπι νε] Ῥα]]αο 1ρίαε εκ Ἰυπη]άα 

Γαββαπίία αὔτεπα {πίτα [ο οοπιργεµεπάεπίε εχοϊίαπίας, Πο 

εαᾶεπι ἁῑ[ταρία εχ[ο]ναπίατ, ἨΠαπαρίας γετο {αοῖ]ε Γρ]σιϊα 

Τε [ασ[απι αδειπία, ποπ ταπρίίαν απίεπι { 1]]ε πεο 

{αρία]15 ε{; πεο {αγ[απι ταρϊίατ, Τα απίεπι περα]ο[ας 

ε[Ι, ᾳι1ρρε απά πεο [αγ[απα εοπ[οεπάαϊ πθο Τεπαῖς {1, [εᾷ 

ππυ]ίαπα Παπάς, αἱ οἰτουπι{α[απι 1ρίαπι ΠάΠΙΟΤεΠΙ Γι Ίπετα 

ηπεαί. Έαπι απϊάεπι οὗ τεπι Ῥα]]ας, 4ἆπαε ἵπ αηαα, ἆππι 

ἔρ[α οοηπίασ, επιθτσιπέ, Ίαιά ἀἁου]ίεν ἀβραπίας, Γεὰ 

αὖας Ῥϊησαϊς εἵ ογα[ἴας Ἠππιου Γα[οίανετ]έ, εκ απο Γρὶπ-- 

119 αι Ῥτοά{ξ Παίπο[ας ναροτο[α[ᾳπα ε{ῖ, {παπι Ἠππιος ᾳμἳ 

ἀείαρες 1π Ἱερείο ΓΠαρετβαί, οἰεασίπεαδ, ῥρϊηπραϊ αἴηπε 

]εηῖαςβ, ᾖΤίαηαθ ἵπ οοτροτίρας εἰίαπι απΙπια[απα Γράπιαπα 

εοάεπι πιοάο σεπετατί πεοε[ε ε[,. Ίεαο εΠΙΠα εχΙ[ήπια-- 

ἀιπι ε[ὶ νεµεπιεπίες γεπίογαπι ῥρεοσε]]ας ἵαπφμαπι ἵπ ππατὶ 

Πο ἵπ απΙπιαἨίῖαπι «ογροτίριδ ΙΠςΥΙεγο Ρο[ῖς, οα]ογεπα {α-- 

πποΠ Ίσπειπι ρο[ε «αἱ εί οοπ[απιαί εἰ Γρϊπίαπι Παἰπο[απα 
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Εά. Οἶατι. ΠΠ, [645.] Εά. Βα[. . (441.) 
πνεῦμα φυσώδες ἐργαξομένην, μονονοὺ καὶ αὐτοῖς ὀφθα]λμοῖς 

ἐπὶ πολλῶν ἐστιν ἀθῥώστων θΘεάσασθαι. ταῦθ ἡμῖν μὲν 
αὐτάρκως εἰρήσθω. καὶ σοὶ δὲ μνημονευέσθω περὶ γενέ- 
σέως ἀφρωδῶν, εἴτ ἐπὶ πτυσµάτων εἴτε διαχωρηµμάτων 
εἴτ οὕρων, ἐφίσταται γάρ ποτὲ καὶ τούτοις 1 καλουμέν 
πομφόλυξ πρὸς τὸ µηκέτε ποθεῖν αὖθις ἀκούειν ὑπὲρ τῶν 

3 ” 

αυτωγ. 

μη. 
ΣΕὲ δὲ εἴη οὕτως ἄπρητον, ὥστε καὶ μέλαν φαίνεσδαι, δει- 

νότερόν ἐστυ τοῦτο ἐκείνων, κακὸν δὲ κὴν μηδὲν ἄνακα- 

Θαίρηται μηδὲ προῖῃ ὁ πνεύµων, αλλα πλήρης ἑων ζέῃ 
ἐν τῷ φάρυγ}υ. 

Ἐίρηται πρόσθεν δη περὶ τῶν ἀκράτων ἁπάντων κοινῇ 
καὶ περὶ τῶν µελάνων ἰδίως τι καὶ εἰ μὴ µέμνησαυ τῶν εἰ- 
Οημένων, αὖθις ἀνάγνωδι τὰ αὐτά. βῥέλτιον καὶ τοῦτο τοῦ 
πολλάκις ἐμὲ γράφειν περὶ τῶν αὐτῶν τα αὐτάα, 

ρασῖαῖ, «πεπα νε] 1ρ[5 εἰίαπι οου]ῖς 1π πππ](18 αεστῖ ]ϊσοι 
Ἡ[ατρατθ,. Ἠαεο απἶάεπι πο [αἱῖ Γαρετααο ἀῑκίπιας, Τα 

Υετο ππεπιογίαο πιαπάα φποπιοάο γε] [ριία νε] ᾳπαο αἶνας 

τεζἀτῖ νεἰ πγίπαθ {ραππαπι οοπίταμαπΕ, παπα 1π Ἠΐθ ᾳποφι16 
Ῥι]]αε αΎἩαςθ ἀῑκίπιπς [αρετ[βαπῖ, Ώο Ῥο[εα αιάίτε ἀἄεπαό 

εαάεπι ἀε[άετεἙ, 

ΧΙΥΠΙ. 
4ἱ ᾖ αἄεο [πεεγωτα [μεγίε, μὲ εἰ πίβγμπι αρραγεαϊ, Ίος 

ἀειεγίμς εβ. «αίμα φιοφιε [ πμ επριτβείμγ πεφιε 
Ῥτο]ιεἰαὲ μμῖπιο, [εὰ ρίεπιις ἵπ βμιέμγε [εγυεαε. 

ΓΙκίπιας απίε ἵπ πηϊνετ[απα ἆε ρισῖ5 οπιπῖραβ εἰ ᾳπαθ- 

ἆαπι εἰῖαπι [ρεοίαϊϊπι 4ε Π]στῖ. Όποχαπι {Π {ο ορ] νίο ϱε- 

Ρεεῖῖξ, εα ἆἀεππο τε]εσαε, αποά ααϊάεπι 1ρ[ε οοπιπιοάία5 

Γ{εοετῖδ αααπ1 ΠΠ ερο εαἀεπι [αερίαθ Ἰῑδάεπι ἆθ τεβας [ογίραπι. 

Μ 32 
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Εά. Οµαχτ, ΥΠ. [642. 04.1] Εά. Ῥα[, ε (144. 145.) 
μ.ο 

Ἄορυύζας δὲ καὶ πταρμούς ἐπὶ πᾶσι τοῖσο περὶ τὸν πνεύ- 

μονο φουσήµασι καὶ προγεγονέναν καὶ ἐπιγενέσθαι πακὸν. 

ἆλλ᾽ ἐν τοῖσιν ἄλλοισι νουσήμασὀ τοῖσι Θανατωδεστᾶ- 

τοισιν οἳ πταρμοὶ λυσιτελοῦσε. 

., 4 -” ” ” . . 3 

(αλ) Τὸ διὰ τῶν ῥινῶν ἐκκρινόμενον ὑγρον λεπτον 
ο ην 3 Γ. 1 , Ἔ | ε . 

καὶ ἄπεπτον ὀνομάδειν εἰώθασι κὀρυξαν πάντὲς οἳ παλαιοὶ 

ἑατροὶ, καθάπερ τὸ δὲ ὑπερώας τοιοῦτο κατάρῥουν. καὶ 

Θαυμάξω γε πῶς ὃ “Ιπποκράτης οὐ τοὺς κατάρῥους, ἀλλὰ 
-- , ᾽ Σ 

τοὺς πταρμοὺς ταῖς κορύδαις προσἐθηκέν. αἱ μὲν οὖν κὀ- 
ιεὴ -- ’ 

ρυζαι καθ᾽ ἕνα λόγον εἰσὶ μοχθηραὶ τοῖς τοιούτοι ἔπιγι- 

νόµεναυ νοσήµάσιν, οἳ κατάρῥου δὲ καιὰ δύο. καὶ λέλεκται 
’ .. 3“, , ᾽ 

πολλάκις ἡμῖν ἐμπροσῦεν ἔγια μὲν µοχῦηρα κατὰ [611] 
᾽ 9 - ” ε - ’ ». 9 

συμβεβηκὸς ἐν τοις κακοις αριῦμεισθαι σημµείοις, αλλα ὃ 

ἄντικρυς αὐτὸ δὴ τοῦτο µόνον εἶναι σηµεία μµοχθηραὰ, µῆ- 

δὲν μὲν αὐτὼ κακὸν ἐργαξύμενα, δηλοῦντα δέ τινα χαλεπὴν 

διάθεσιν, ἐφ ᾗ γέγονεν. ἄλλα δὲ πρὸς τούτοιο εἶναυ τρίτα 

πλ1ν. 

πι οπιπίδι αµέεπι ππογδὶς σμὶ γριίπιοπεηα επεγοειέν ππα[ιτα 

ε[ἓ βταφεάϊίπες αἴοιε [εγπιαπιεπίέα ΡἹαεσε[[ι[]ε εί «Ο/[ε- 

οιµῖ. ἴπ αἰὶίς υεγο Ἱπαδίπιε εωιϊαἰιόιις πιοχδίο Γἐεγπιμία-- 

ππεπία πηῖι].α Γμηἱ. 

Ἠπαπιογοπα 1]]απι ἴεπιεπι εἰ οτπάμπι απῖ ρεγ ΠᾶΓΕΒ 

οπεογη](ἁσ νείεγες ΟΠΊΠΕΦ ππεᾷ]οί στανεάΙπεπι νοσςαγθ 6ΟΠ- 

{αενεταπῖς αἱῖ εἰ πιῖ]επι αδῖ Ῥεν Ῥα]αίαπι ἀε[οεπαάϊί, ϱα- 

ἵμαγγαπα ἄε[β{αξιοπεπῃ αρρε]]απί. Θεά ΠΠΙΤΟΣ ᾳποπιοάο Η]ρ- 

Ῥοογαίες ποπ ἀε[μ]]αϊἴοπεπα, [εά Πετηπίαππεπία οπι σγανς-- 

ἀἶπα οοπ]απχοετῖί. Τρία ααϊάεπι στανεζο ΠΟ 1ποάο Ἰοσεγθ 

Γοιεί, Π Ἠϊ5 πιοτρῖς [αρεγνεπετῖΐ, ἀε[ΠΗαϊΙϊο γετο σεπι]πο. 

Ει ἀῑείιπι [περε α πορῖς απίε ε[ῖ ποππα]]α ποχία Ῥεγ ας- 

οἰάειπς 1πίει 1πα]α Πσπα Ἠιιπιετατί, αἰία ααἴεπι ΠΜ] ααά 

ᾳπαπω πηα]α εἰΤε ῄσια τξ 4παο ποχαπι ππ]]απι ἸπΓεγαπ!, Γεά 

βίανεπι απεπάαπα αεείαπι α απο ρτοςτετίπί, {εΠεπίαχ, α]ῖα 

γετο ε[ἴε αὖ Πῖ6 [εγίία αἱγοβτθ πιοᾷο ππαἶα εἴ Ποιί Πσηα 
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Εὰ, Οµατιῖς ΥΠ. [61411 Σά, Βα[, Ῥ. (145.) 
τὰ κατ ἄμφω μοχθηρὰ καὶ ὥς σημεῖα καὶ ὡς αἴτια" ση- 
μεῖα μὲν, ὕταν ὑπὸ χαλεπῶν γένηται διαθέσεων, αἴτια δὲ, 

ὕταν αὐτὰ πάλιν ἑτέρας ἐργάζηται μοχθηρᾶς διαθέσεις. 
ἐπιγίνονται μὲν οὖν κατάρῥου καὶ κύρυζδαι τοῖς περὶ τὸν 
πνεύμονα ποσήµασι, θερμοὺς ἀτμοὺς δεχομένης τῆς πεφαλῆς. 
ἀδικεῖται δὲ οὐχ ὑπ ἀμφοτέρων ὁ πνεύµων, ἆλλ ὑπὸ τῶν 
κατάῤρῥων µόνων. ἔξω γὰρ ἐκκρίνεται τὸ διὰ τῶν ῥινῶν 
φερόµενον ἐν ταῖς κορύδαις, διὸ δὴ καὶ χείρους εἰσὶν οἱ 

κατάῤῥουι τῶν πορυζῶν. οὖκ οἳδ᾽ οὖν ὅπως ἐν σῷ προκει- 
µένῳ λόγω παρελείφθησαν ὑπὸ τοῦ Ιπποκράτους, εἰ µή του 
ἄρα συνεπινοεῖν ἡμᾶς ἀξιοῖ ταῖς κορίζαιο αὐτούς. ἴσως δὲ 

ἐν ἀρχῇ πρὸς τοῦ βιῤλιογράφου παρελείφθησαν. µμυρία γὰρ 
ὁρῶ καὶ νῦν γινόμενα τοιαῦτα. πορύξας μὲν οὖν καὶ κατάς- 

ῥους ἀἄεὶ χρὴ νοµίξειν οὐκ ἀγαθὼ σηµεῖα, ερογιοµένους 

μὲν ὡς ἂν πληροῦντας τὸν πνεύμονα πακοχυµίας, προήκον- 
τος δὲ τοῦ νοσήµατος ἐπιφαινομένους, ὡς ἂν τήν τὰ τοῦ 

πνεύμονος διάθεσιν ἐνδεικνυμένους μεγάλην, ὑπ αὐτῆς τὲ 

τὴν κεφαλὴν βεβλάφθαυ σηµαίκοντας. οἵ }ὸ μὴν πταρμοὶ 

οἳ Ἱαπαπααι οαπ[ας: σπα απἶάσπι, απμπι σγαν] α]ηαῖς 

αΠεείας εα εχεϊίαγετῖξ, «αι/[α5 γετο, ο πα αὐ 5 τασ[ας 
πηβ]ίσηας α]ϊπς α[Π[οοίας ογ]ίαν. Τίαππε ἀε[ιλαίίοπες οἳ ρτα- 

νεάϊῖπες πιοτρῖς Ρι]πιοπῖς Γαρεγγεπίαπῖ, Ἀδί σαραῖ οα]άος 

ναροτες [ι[οερεν1ΐ, Ἰαεάππί ααἴει Ῥ]πιοπεσι ΠΟΠ ἆπιρας 

αμίάεπι, Γεὰ [ο]α ἀε[]]αιιο, Όιοά επῖπι εκ ρτανγεάίπε ἀε- 

{οεπά1ΐ, ρε παγες {ογαβ εχῖῖ, Όπατο ἀε[ι]]αιῖοπες 6ΓαΥε- 

ἀϊπίρις ἀείεγίοτες [αΠί. απο πο ν]άεο ουχ ἴ]]ας Ηἱρ- 

Ῥοογαίες ἵπ ΡτοροΠβία {[επίεπία ρταεϊεγπα][εχξ, πΙΠ ααῖς 
εας γε]ί [αῦ. στανοεἀῖπο οοπιργε]µεη[ας εΠε,. Ἐοτίε γετο 

αιά Ρτίπιας Πρταπι πο ἱχαπ[ονῖρΠί εας ομιΠῖ. να [εα- 

οεπία Ίοο πιοᾷο ἀερταναία Ἠμπο νίἀάεο, (κτανεᾶῖπε Ἰδ[ίχ 

εἰ ἀε[]]αΐῖοπες ποπ ε[ Ῥπίαπάππι Ῥοπα ππῦαπι ῄσηα ε[ε, 

πί Ύπαο Π απἶάεπι ρταεοε[Τετηξ, ρπ]πιοπθπι γ1{1ο[ο Ἠππποχθ 

ἀπρ]εαπί, ἄπ απίεαι ἰπαμοπίο Ίαπι ΠιοΓΒο {αρεσγεπετίηῖ, 

ἴααι ρα]πιοπῖ6 νεµεπιεπίεπα α[[εοίαπι ρτοᾷαηί ἴππη αἳ εο 

ο/[επ[απα ε[ῖο οαραί ἰε[οπίαν, Αἲ νετο σταγεάίπεπι [ετ- 



. 

Εὰ, Οµατι. ΤΙΠΙ. [64.1] ' Ἐά. Ῥαῇ, Ῥ. (445.) 
ταῖς κορύξαις ἔπονταυ τὰ πολλὰ, καὶ μὲν δῇ καὶ σείοντες 

. 5 ἃ , 

σφοδρῶς ὕλον τὸν Δώρακα Λλυμαίνονταί τι καὶ τὸν πνευ- 

152 Γ44ΗΝΟΖ ΈΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑ4ΤΟΙΣ - 

3 ’ - ”, [ή 3 ’ 

µονα. ἐν μέντοι τοῖς ἄλλοις γοσήµασιν ου συνεισβαλλοντες 
3 , / 392 3” 291 ; ’ 

οὐδέποτε, παθάπερ οὐδ᾽ ἄλλο οὐδὲν σύμπτωμα, προήκουσε 

δὲ ἐπιφαινόμενοι, σωτηρίαν σηµαίνουσι, κἂν Θανατώθης ὅσον 
-- ’ ’ ’ 

ἐπὶ τοῖς ἄλλοις σηµείοις ἡ νόσος ὑπάρχη. πέψέως τὲ γάρ 
εἰσι γνωρίσματα καὶ ῥώμης τῆς κατὰ τὸν ἐγκέφαλον ἀπο- 

κριτικῆς δυνάμεως, ὑφ ἧς εἰς τὴν ῥινα τῶν φυσωδῶν πνευ- 

µιάτων ἐκκρινομένων ἅμα τισὶν ὑγρότησιν, ἐνίοτε μὲν αἰ- 
-” 3 - ΄ 

σθηταῖς τὲ καὶ σαφέσιν, ἐνίοτε δὲ ἀμυδραῖς τὰ καὶ δνυσοράᾶ- 

τοις οἳ πταρμοὶ γίνονται. 

γ. 

Αἵματι δὲ ξυμμεμι)μένον μὴ πολλῷ πτύελον ξανθὸν ἓν τοῖσι 
περιπνευμονικοῖσιν ἐν ἀρχῇ μὲν τῆς νούσου πτυόµενον 
περιεστηκὸς καὶ κάρτα ὠφελέει. ἑβδομαίῳ δὲ ἐόνει ἢ πα- 
λαιοτέρῳ ἧσσον ἀσφαλές. 

πι ϊαπιεηῖα [48ρΟΠΙΠΊεΤΟ «οπΓεφπαπίατ,. θεά Ίαεο ᾳπ]άεπι 

ΡΙΙπιοπειη εἰῖαπι απο πιοᾷο οὔεπάαπί Ῥτορίετεα, αποά 

{ποτασεπι {οίαπι γεμεπιεπίετ οοπου(]απῖ. Ναπαπαπι απῖεπι 

Ί]]α α Επι] οιιπι αιογῖδ ΠΙΟΓΡΟ Ἰπνα[ετ]πίε, πϊ πεο αἰῖιιά 

π]]απι [Υπιρίοπια, [α]ηϊατία είΤε Ροῄαπε, Π νετο Ῥγους- 

ἀεηίε πιοτρο [αρεγγεπετ]ηῖ, Γεουγ]αίεπι ρο]Ποεπίαχγ, εἴῖαπι 

ΠΠ επι Πεία]επι εί[Τε α]ῖα ῄσηα ἀεε]ατεπί. Ῥαπί ΕΠΙΠΙ οοἩ-. 

εοεἰῖοπῖς αγσαππεπία εί οετερτῖ {αου]ίαίεπι εχρυ]ἰγίοεπι το- 

Ῥω[ίαπι ε[ζε οΠοεπάμπί, απαε ἀε]εοίῖ 1π πατες Παϊπο[ς 

ΓρΙτΙῆδας ουπι απαάαπι Ἠαπιϊατίαίο Ππιεγάαπι αμ]άεπα [εηπ[α 

ΡετοεερΗ 11 εἰ πιαπ]{ε[ίια Ππίεγάμππι οΡίευγα εἰ 1ΠΓΕΠΠΙΗ Πε-- 

ημ{απιεΠπ{α οοπιπιογεῖ. 

1. 
δριμῖμπα Όεγο [αυμτι ππἰαεµπη οµπῃ Ῥαμεο [απριῖπε ἵπ με- 

τἰρηιεμπποπϊοῖς [ ἴπίεγ ἱηεία εστι, [αἰμίατε ε[ῖ εἰ να[ᾶε 

εΟΝΓετὲ, [ υεγο [ερείπιο ἀῑε υεὶ είαπι [ετὶμς ῥγοοεάαί, 

/εομγίεαξίς ππῖπμς εᾖ. 
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Εὰ, Οµασι, ΥΠΗ. Γ644- 645. 1 Ε. Βα[, . (145.) 
Κουνὸς καὶ οὗτος ὁ λόγος ἐστὶν ἐπὶ πασῶν φλεγμονῶν 

δη πολλάκις ἡμῖν ἐν πολλοῖς εἰρημένος, ὡς τοῦ πατασκή- 

Ψαντος εἰς τὰ φλεγμαίνοντα μόρια Ἰγυμοῦ διδροῦται τὸ 
λεπτότερον, ὕταν ἡ περιέχουσα τὸ φλεγμαῖνον ἐπιφάνεια μὴ 

πυκνὴ τὴν φύσιν ὑπάρχὴ, καθαπερ τουτὶ τὸ ἐκτὸς δέρµα. 

καὶ διὰ τοῦτο ἄν τὲ κατὰ τοὺς πόρους τῆς ῥινὸς ἢ τοις 

ὀφθαλμοὺς ἢ) τὸ στόμα φλεγμονὴ γένηταί τις, ἀπορῥέουσεν 
αὐτῆς ὑγρότητες ἠαμάλὸ παραπλήσιαυ τοῖς ἐπὶ τῶν ἑλκῶν 

ἐχώρσιω, οὕτως οὖν καὶ ὃ πνεύμων Φλεγμήνας αποκρίνξε 

τινὰς ὑγρότητας εἰς τὰς ἐντὸς ἑαυτοῦ κενὰς χώρας, αἵ πέρ 
εἰσιν αἱ τῶν τραχειῶν ἀρτηριῶν, αἴἵτινὲς ὑπὸ τῶν βηχῶν 

ἀναφερόμεναι πτύονταυ, τὰ γνωρίσματα φέρουσαι τοῦ τὴν 
περιπνευμονίαν ἐργαξομένου ῥεύματος. ἐκείνου γάρ εἶσιν οἷον 

ὀῤῥός τις. [ 645 ] ἔσονται τοιγαροῦν, ἐὼν μὲν χολώδης ἕκα- 
νὸς ὁ χυμὸς εἴη, ἕανθαὶ μόνον, ἑὼν δὲ αἱματώδης, ἐρυθραὶ, 

ἑων δὲ ἐξ ἀμφοῖν μικτὸς, ἐρυθραί τὲ ἅμα καὶ ξανθαί. αὖ- 

τας μὲν οὖν αἱ ὑγρότητες ἀγαθαί. βραχὺ δὲ ἀπολείτονται 

αὐιῶνι καθ ἃς ἀναπτύουσιν εἰλικρινὲς αἷμα, καὶ τάχα τινὰ 

Οοπιπιαηῖς οΠιΏΊΠα ΠΠΠαπΙπΙαΙΟΠΠπ Γεηῖεπίία Ίαες 

εΏ, «παπι αι [αερο πι]19 1π Ἰοοῖςφ Ἡ[ηγραΥΙΙ51 Οπηπῖς 

Ἠωπιοσίς, απ 1 αλἴ(παπι ρατίεπι ἀεοιπιρεηθ ΡΗΙΕΡΙΙΟΠΕΠΙ 

οοπηπι][εχ]{, ΡοτίΙοπεπι {επιίοτεπι εσ[αᾷαγθ, πιοᾷο πθ αυοά 

Ῥατίεπι Ῥ]]εσπιοπο ο)/[είίαπι οοπῖερὶῖ, ἴαπι ἆεπ[ατα πδίαγᾶ 

4 4 μαπι εκίετῖος Ίαεο ομἰῖ ἀεπία ε[. Τί εαπι απ]άσπι 

οὗ εαιίαπα [νε παγίππα πιεαίας [νο οοπ]οῦ [νο ο5 Ρ]]θ” 

6ΠΊοπε οοομρανεσῖἰ, [επιῖς πη]ζ]ῖας αὓ εα ἀε]αδίίας, Παιιά 

ἁἰ[ππι]1ς α {απῖε ᾳᾳαε εκ π]οετίρας πιαπαΐ, Φίο Ρα]πιο 
Ρι]ερπιοπο Ῥγεπεπ[ας Ἠππἁλίαίοπα απαπάαπι 1π ἀπίερτα [αα 

[ραίία, 4πΐο αἴρειας ατίοτίαε Γαπί, ε[απαϊξ, εαππιαο ἑ[ῇῖ. 

[αρ]αίαπι οχοτεαῖ; Ἰπά]οῖαπι Παχ]οπῖ ε]Π6 ϱΠ4ο9 Ρεεῖρπειι- 

πποπίαπα εχοϊίαντί. ΕΠ επῖπι 1]]ας γε] Γετυπι, ΄ Ἱίβαθ 

{. αἀπποάμπι Ὦ1]οΓας Ίαπιου ο[ι, εα ανα {απίωπι επί, 4 

νεχο [απσυΐπαις, ταρτα; ἄπ απἴεπῃ οκ πίτοφιαο πχέμς, ταβγα 

Παια]. εἰ ανα, ία απἰάεπι Ἠυπηϊάιία Ῥοπα εΒ, ΑΓ ϱα 

νετο Ποπ Ίοηρδο αΡε[ι Πποογις [απραῖφ Ρεν {ρυαία επ [[ας. 
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ὰ, ΟΊατε, ΥΠ. Γ645.1 Ἐὰ, Ῥα[. Ὑ. (145.) 
καταπλήξεταυ τὸ σημόη ὥσπερ ὅταν ἕλκος ἐν πνεύµονι γέ- 

γηται ῥαγέντου ἀγγείου᾽ μαὶ }ὰρ καὶ τότε πτύουσιν αἵματοφ» 
ἀλλὰ καὶ τὸ κατά τινας τῶν περιπνευμονικῶν ἐπιφαινόμενον 
αἷμα παντελῶς ὀλίγον ὅμοιον γίνεται τῇ κατὰ διαπήδησιν 

ὀνομαζομένη πρὸς τῶν ἰατρῶν αἵματος πιύσει. γίνεταυ γὰρ 
καὶ τοῦτο τὸ σύμπτωμα πατασκήψαντος μὲν αἵματος εἰς 
τὸ στόμα λεπτοῦ τὴν σύστασιν, ἀραιῶν δὲ τῶν οὕλων ἕπαρ- 

χόντων, ὡς μὴ στέχειν αὐιό. καὶ μέντοι κατὰ τὴν φάρυγγα 

δὲ αἰτίαν τὴν αὐτὴν γίνεταέ ποτὲ τοιαύτήη τις ἔκκρισις αἵ- 

µατος ὀθῥώδους. οὐδὲ οὖν ἄτοπόν ἐστιν οὐδὲν, ὅταν ἐν τῷ 
πνεύμονι γένηταέ τυ τοιοῦτον. διαγνώση ὃ᾽ αὐτὸ ῥᾳδίως 

ἔπ τε τῆς συστάσεως τοῦ αἵματος καὶ αὐτοῦ τοῦ πλήθους. 

οὔτε γὼρ παχὺ τὴν σὐστασίν ἐστι τὸ οὕτως ἀναπτυόμενον 
οὔτε πολύ. χρὴ δὲ μὴ παραμένειν τὸ σύμπτωμα µέχρι τῆς 

ἑβδόμης ἡμέρας, ἀλλὰ μάλιστα ἐντὸς τῆς πρώτης τετράδος 

ἀλλοιωθῆναι πεττόµενον" εἰ δὲ μὴ, ἀλλὼ πάντως γὲ πρῦ 

τῆς ἑβδόμης. εὲ δὲ διαμένει τοιοῦτον οἷον ἐξ ἀρχῆς ἡν, εὔ- 

ὅηλον ὡς εἰς χρόνον πλείονα δηλοῖ τὸ νύσηµα προήξειν. 

Θεά Ίου ἵαπιεη Πσπαπι {ογπιάαρῖ]α αἰίααας οἨ οαπ[ας Γοτίο 
νιάερτίατ, αἱ απάπα α]οις γηρίο Υαΐο 1π Ῥα]πιοπθ ο[ὲς Ἠᾶπα 

ἴαπο 4ποφπε {απραίπεπι εχετεαηῖ, Οαῖπ εἰῖαπι ααἰραδάαπα 

Ῥετρπευπιοπϊοϊς [απσιῖθ αἀπιοάαπι εχίδαας εεττ γιά εἴαχ 

εοάεπι ῬΓοτ[α5 ἹΙοίο ασ { ρεν ἀἰαρεάε[π, «παπι πιεῖοί 

νοσαπί, τε]ιοεγείαχ, 1ά επῖπι [Υππρίοπια Ρτογεπῖῖ, αΡί {αΠ-- 

σαῖς οααἰάεπα Γαρ[απίῖα {εηαῖς ἴπ ο Ῥγοβικετίί, βἰηρίνας 

νετο χατε[αοίαο [απῖ, τέ 61 «οπΙΙπετθ Ποπ Ροβιηῖ, Ίοι- 

ΗΗΠΠ(ΠΑΠΗ ΥεΤΓο εαπάεπι οἨ σαπίαπα εἰἶαπι εκ δ{ἴαχγα [εγο- 

ἔα5 {απραῖν αε(πο Ῥτογαπιρῃ, Έπρο { εἴ ρα]πιοπί Ίάεπι 

οοπΏησαί, ποηπ ἆἀερεί αὐ[ατάαπι νιάετ, Ύεταπι 1 {αοῖ]α 

ζ1[οετπες ἴππι εκ [αησα]ϊπὶ οοπ[ιοεπία ἵαπι ἔρῄας παα]{]-- 

Ἰμάϊπε, Πϊο επῖπι πεηιε ογα[ζα5 πε(πε πππ]ίας εβ, απῖ 

ία εκοτεαίατ. ἨΝοπ οροτίεί απ[θπι [γπιρίοπια αἆ ἀῑεπι 

Γερίπιιπα Ῥεγ[ενεχατε, Γ[εὰ ργαεοῖρπε ααϊάεμι 1Ππίγα ΡΤΙΠΙΟ5 

ᾳπαίπος ἀἷες πιπίατΙ εἰ οοποοφυ1, ἄπ πι]ηας, αἲ οἐχῖο απἱθ 

Γεριίπιαπι, Όποά { φᾳιια]ὶς αἲ 1ΠΙΠο εταί, Ρρετάαγοί, ης 

εβ ἀαίαπα οαϊα οεπάαί πιογραπα Ἰοηρῖαθ (επρης µαρι- 
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Ἐὰ, Ονασίν ΠΠ, [6ἱ5.] Εά. Ῥαί. Ὅι (1159) 
ὕπου γὰρ ουδέπω µέχρι τῆς ἑβδόμης ἤρξατο πέττεσθαι, 

χθονιωτάτην ἔσεσθαι δηλοῖ τὴν τελείαν πέψιν. ἐν δὲ τῷ 

µακρῷ /2θύνῳ πολλὰ μὲν καὶ τῶν ἄλλων ἀτόπων εἴωθδ 

συμπίπτειν, ὅσα τὲ διὼ τὸν κάµνοντα καὶ τοὺς ὑπηρετοῦν- 

τας αὐτῷ, τά τε ἄλλως ἔξωῦθεν ἀδοκήτως γινύμεια συµβαί- 

ευ. καὶ μέντοι καὶ διὼ τὸν ἐατρὸν αὐτὸν ἐνίοτε, κἂν τού- 

των μηδὲν γένηται, κἰνδυνός ἐστι πρὸ τοῦ πεφθῆναυ τὸ νύ- 
- -- π , . - τ κά 

σήμα καταλυθῆναι τὴν δυναµιν. καὶ δια τοῦτο οὖν ἧτ- 
ς 3 1 ” : 

τον ἀσφαλές φησι διαµένειν τὰ τοιαῦτα πτύσματα µέχρυ 
, ς ” ι 

πλειθνων Ίμερών. 

να. 
ΤΙάντα δὲ τὰ πτύελα πονηρά ἐστι, ὑκόσα ἂν τὴν ὀδύνην 

μὴ παύη' κάκιστα δὲ τὰ µέλανα, ὡς διαγέγραπται’ τὰ 
παύοντα δὲ τὴν ὀδύνην πάντων ἀμείνω ἀναπτυόμενα. 

Λοινὺς καὶ οὗτος ὁ λό; γος ἐστὶν ἐπὶ πάγτων τῶν ἔκκρι- 

γοµένων ἐκ τοῦ σώματος, ὑπὲρ οὗ καὶ κατὰ τὼ ἄλλα βιβλία 

χπῃ. ὉὈδί επῖπι αἶαπο αἆ Γερίπιππα ἀῑοπι πα]]απη ργῖα- 
οἱρίαπι οοοἰ1οη]5 αοοθάῖξ, Ίοπρο ιίίᾳαπο Ῥο[ι [ρα[ῖο 1Πίθ- 

βταπι οοποοςΙΙοπεπι {οχαο Ἱπαιοίαπι εἴ. Αἰφπὶ [ραΐο 1π 

{ἰαπίο «παπι πιπ]ία Ππῖβχε αςοίἀετε [ο]επί γε] αεριῖ εΓγοτθ 

ψε] εοταπι οπϊ 1ρΠ {ετνῖαπέ νε] αὖ εσίετηῖ εἰῖαπι τερις, 

ᾳπαας ῥταείεν [ρεπι εγεπ]απί νε] αΠαιαηάο αξ Τρίο ε[ίαπι 

ηπεζῖεο ἴαπι Ὑετο Ῥεχίομ]απι ε, απαπινί πμ] εογαπα 

Ἰπετνεπετιί, ηε ΡτῖΠ5δ οσα πηΟοΤΡαςδ οοποοοίας ΠΕ, νίγεβ 

εχ[ο]ναπίατ,. Πας αμῖάεπι οὗ οαιι[α5 [οτ]βῖί παπα Γεοι- 

πας ε[ο, Π [ραία ε]αδπιοάί 1π Ῥ]ηγες ἀῑο ρογπὶραπίαν. 

ΕΙ. 

Οµιπία αμίετα [ρμία ππαῖα [μπέ φιιαο ἀοίογεπι πο [εάσπες 

Ῥε[[πια φετο πίστα, μὲ ἄε[ογίρεμπι ε[; οπιπίμη αμίεπ 

Φμμ1η επεγεαµῖµΓ ορεῖπια «µαε ἀοΐογεπι [εάαπε, 

Ἐι Ἰαεο αιϊάεπι [επίεπίῖα αἆ οπιπῖθ 8εηιθ Ῥετϊπείϊ 4 αμα Ρ ’ 
αἩαε ε ϱΟἴροτο ἐχοετημηίασ Ύαὐαπι ουσ 1π δεῖ αἰῖς 
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Ἐά, Οµατι, ΥΠ. [οά». 646.Ί Έά. Ῥα[, . (445. 146.) 
καὶ κατὰ τοὺς αφορισμοὺς εἶπεν αὐτὸς ὡς τὴν εὐφορίαν 
μάλιστα Φεάσασθαι χρή. πολλάκις γὰρ ἴσχυσεν 3 φύσις 
γικήσασα τὴν μοχθηρὰν διάθεσιν ἐκκαθᾶραι τὸ σῶμα" 
κάν τούτῳ καταπλήττονται πολλοὶ Φεώμενοι τὴν κακίαν τῶν 

ἐκκρινομένων, οὐκ εἰδότες εἴτε συμπτώµατος λόγῳ γίγνεται 
τὸ τοιοῦιον εἴτε τῆς φύσεως ὠθούσης ἔξω τὰ μοχθηρά. 

κατὼ μὲν οὖν τοὺς ἀφορισμοὺς τὴν τῆς εὐφορίας προσηγο- 

ρίαν έγραψε µόνην" ἐνταυθοῖὶ δὲ τὴν ἀνωδυνίαν ἐνεδείξατο, 

ὃν ἣν ἐπαενεῖ τὰ παύοντα τὴν ὀδινην πτύσματα. µετ ὀὁλί- 

γον δὲ πάνθ᾽ ἑξῆς ἐρεῖ τῷ γνωρίσματα τῶν ἐπὶ τὸ βέλτιον 

όντων νοσημάτων, ἃ τῷ τῆς εὐφορίας ὀνόματι περιέλαβε. 
καὶ μέντοι καὶ κατωτέρω κελεύει τῶν εἰρημένων ὑπ αὐτοῦ 

σημείων ἁπάντων ἀκριῤῶς ἐξητακέναι τὰς δυνάμεις, ὅπως 

ἀλλήλοις αὐτὰ παραβόλλων "τις ἑπανὸς εί στοχάδεσθαυ 
(1146) τὸ μέγεθος τῆς ἐπὶ τὸ χεῖρὀν τὲ καὶ βέλτιον ὕλου 
τοῦ σώματος ῥοπῆς, [646] οἷόν περ κἀν τῷδε τῷ λόγῳ 
τῷ νῦν ἡμῖν προκειμένῳ πεποίηχκεν αὐτός. εἰ γὰρ ἐπὶ τοῖς 

πτυέλοις αἱ ὀδύναι μὴ λύονται, οὐκ ἀγαθὸν τὸ σημιεῖον. οὐ 

Ίππι ἵπ αρ]οτ][πιῖς 1ρίε οἰἴανιί; Γ[ρεοίαπάαπη 1παπΙεΠ8 4 παπα 

{αο]]ε πεσει {εταῖ. Ίλαπι [αερο παίπτα Ροίπῖί Ῥτανα α[ε- 

εἴἶοπε [αρεγαΐα ΟΟΥΡΗ5 εκΡριγβατε; Ιάᾳμε πια]{15 {εσγοΓεια 

ΙποιΗΕ, απῖ Ύ«σαπι εχοτείοταπα Ῥτανιίαίεπι Ππίπεαπίαν, Ἱπ- 

οετ [μπῖ, απ Γυπιρίοπιαἰ] πἹοᾷο γαομα!ίο Ί]]α οοπ/]ησαί, 

Αη Παίυτα ΥιΠο[ος ἨΠπιοτε Ῥε]]εηίο. Θεά ἵπ αρμοσΙ[πιῖς 

απἴάεπι {αοῖϊε Τετγο {απίηπι ἀῑχιῖτ, Ἠϊο νεχο ἆοἱογεπι ἨΟΙΠ 

Γεπῆτε, οὗ αᾳποᾷ [ραία πα πἹαχῖπιε οοπΙππεπᾶαί, ουἴρις 

1ρ[ε ἁοίον Τομαίατ. Ῥαπ]ο απίεπι Ρο[ίεᾶ ποἰαςδ ΟΠΙΠ6Ρ ΠΙΟΥ-- 

Ῥοταπι ααἲ Ίενίοτε Παπί, ογάϊπε τεσεη[εραί, απας Γαῦ 

Γετεπάϊ {αο]]αίαο οοπιρ]εχις ε{[. Πεϊπάε νεγο Ἰαρεί ἁτι-- 

ρεπίετ εχρεπά{ οπηπΙαπ, 4παθ 1ρ[ε Ρετ[εηππίς εΠ, ῄσπο- 

τα νΊχεςδ, παἱί απῖ εα ΙΠπίεν {ο οοπἰπ]ετιί ΙΠπ{ε]]]σαί ᾳπαπ- 

{απι νε] 1Ππ ππε]ας οοτρας Ῥτο[εσεγΙξ νε] νενί[απι Πἱ ἵπ 

ἀείετῖας, Όποά εἴ 1ρ[ε 1π Ίαο [επίεπἒα οϱπαπι Ώσπο εκ- 

Ῥ]σαπιας εΠεοί, ΊἈαπι { Γρπίο ἀο]ογοε ποπ Ἱεναπίατ, 

Ἠαιᾶ Ῥοπαπα Πσππτα εΠ. Ίεο 14 ἵαπιεα πον]τε [ας εῇι, 
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Εά, Οµατι ΥΠΙ. [646. ] Ε., Βα[,. Ῥ. (140.}- 

μὴν ἀρκέσει γέ σου μόνον τοῦτο γνῶναι πιρὸς ἀκριῤῆ τοῦ 

μέλλοντος ἐἔσεσθαι πρόγνωσιν, ἀλλὰ Θεάσασθαι χρὴ καὶ τὼ 

ἄλλα συμπτώματα”. τοῦτο γὰρ ἐνεδείξατο τῶν µελάνων πτυ- 
σμάτων μνημονεύσας. Όὄντος }οῦν τοῦ ποινοῦ σημείου τοῦ 

μὴ παύεσθαι τὴν ὀδύνην, εἰ μὲν ὠχρὸν εἴη τὸ ἐκπτυόμενον 

ἢ ἐρυῦρὸν, ἧσσόν ἐσει κινδυνώδες' εἰ δὲ μέλαν, ὀλεῦριώτα- 

τον. ὡσῦθ ἄποντα ἐπισκέψάμενος, οὐ μόνον τὰ εἰρημένα, 

κεφάλαιον ἓν ἐξ αὐτῶν ἀθροίσιις ἀκριβοῦς προγνώσεως. καὶ 

αὐτὸς δὲ ἐφεξῆς ὁ “Ιπποκράτης ἁπάντων τῶν ἀγαθῶν τὲ 

καὶ κακών σημείων ἔγραψὲ κατάλογον ἀναμιμνήσκων τῶν 
προξιρηµένων, 

νβ. 
ο ’ δὲ νά γ] , ) 3 υ ἑ ω [ 3 , 

κόσα δὲ τῶν αλγημάτων ἐκ τουτέων τῶν χωρίων μὴ παύε- 
.) ” ’ ’ 

ταυ μήτὲ πρὸς τὰς τῶν πτυέλων καθάρσιας μήτε πρὸς 
” , / ’ Δ Δ 

τὴν τῆς κοιλίης ἐπκόπρωσιν μήτε πρὸς τὰς φλεβοτομίας 

τε καὶ διάίτας καὶ φαρμακείας, εἰδέναι δει ἐππυήσοντα, 

αἱ {αἴπτα ορίπιο Ῥταε[αρίας, [εἆ αἷῖα ᾳποφπε [πιρίοπιαία 
εοπ/[ιάεταπάα νεπ]απί, φποά 1ρίο ρτουι] ἁπδίο Παπὶβοανίε 

4ε [ρα π]στῖς {αοἴεΠ5 ΠΙΕΠΙΙΟΠΕΠΙ, Ἰία(αε 4ααπ ἆο]ο- 

Τεπ1 Ποπ ἀε[ίπετο ΟΠΙΠΙΊΠΟ βρηαπα Π, Π ραμίάαπι απἲ- 

άεπι απ ταργηπα ΤΓαεγΙΐ, ᾳποά εχοτεαίηχς, Πηπιις αβεί ῥο- 

τ]ου], ΠΠ ααίεπι ἨΠΙστιπι, Ρρεγη]οϊο[[ππιαπα εΠ. ΄ Όπατε [ 
πο Ργαεβϊοία πιοάο, [εά ἰἶαπι παπίνεν[α [ρεσιαγονῖς, οκ 

αρίς Ταοι]αίεπη ορίῖπιε Ῥγαε[ασίεπαϊ οοη[εαιαθεῖδ. ΟΙ εἲ 

1ρ[ο Ἡϊρρουταίες {σπα οπηπία ἴαπι Ῥοπα παπι πια]α ρο[ίεα 

ἀε[οτΙρΠέ, τερειῖ[]5 116 ἆθ ααἱριφ απίε ἀῑκεταί, 

ΤΙ]. 

Ομἴομπφιιε νεγο ἀοΐογες εν Πῖς ἰοεῖς πεφμε Ῥετ [ριτογμπα 

επρμτραἴἴοπεξ πεφµε Ῥεγ αἰυὶ ἀῑε]εοῖῖοι επι πεφιε Ρεγ υε- 

παο [εοιίοπες ει υἱοίιμς ΤαΙίοπες εἳ ριγβαείοπες [εάαπεμγ, 

εο5 [μμριγαιίοπεια οοποϊαίµ]ος ε[]ε [οἰεπάμπι ε[. 
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Εά, Έλαντ. ΥΠ. Γ046.] Εά. ΒαΓ. Τ. (446.) 
Ὅσα τῶν ἀλγημάνων ἐκ τών κατὰ θώρακα καὶ πνσύ- 

µονα χωρίων οὐ παύονταιυ πρὸς τὰ βοηθήματα, καὶ τοῦε 
ἔχει µόνον ἄτοπον, οὐδενὸς ὀλεθρίου συνύντος ἑτέρου γνω- 

ρίσματος, ἐκπυῆσαι αὐτὰ προσδοκᾷν. µέσα γάρ πώς ἔστε 

ταῦτα τῶν τὲ λυομένων ἓν τάχει καὶ τῶν ἀνιάτωγ. 

; 

γ}. . 

τ 3 3 , αν δ 4 ” / φ/ » 

Ίῶν δὲ ἐμπυημάατων Όκοσα μὲν ετε Ίολωδεος ἔοντος τοῦ 
/. 3 .”. 3. ΄ 3, 3 

πτυέλου ἐκπυΐσκεται ὀλέεθρια κάρτα, 1ν τὲ ἐν μέρει τὸ 
- -- 3 ΄ ” ιά - 

Ζολώδες τῷ πύῳφ ἀναπτύηται ἠν τὲ ὁμοῦ. 

Τῶν ἐν τοῖς φανεροῖς µέρεσο τοῦ σώματος ἐκπυϊσκόν- 

των ὕσα τοιαῦτ ἐστιν, ὡς ἐν μέρει μέν τινι πῦον ἔχειν, ἓν 

µέρευ ὃ᾽ εἶναι τὸ λοιπὸν ἄπεπτον καὶ λεπτὸν, οὐδὲν εὐἴα- 

τόν ἐστιν. Σὲ δὲ καὶ πρὺς τῷ µηδέπω τὸ πῖον ἔχειν ἔτο 
καὶ κακόηθές τι σημεῖον αὐτοῖς συγείη, πολὺ μᾶλλόν ἐστι 

µοχθηρά. πούτων δὲ πολὺ μᾶλλον ὑποληπτέον εἶναι µο- 
χδηρὼ τὰ κατὰ τοὺς κυρίους τύπους γινόμενα. δηλοῦταν 

Όπιπες ἆο]ογες Ῥεείογῖὶς εἳ ρα]πιοπῖς αι τεπιεζ]]ς 

ποπ οεἀιιπῖ εἰ ἵπ ααἴρας 1ᾷ πηοάο πια]απα αρρατεῖ, πεφιοθ 

απά πιοτί{εταπα {δηιπι αοσεά1ί, γοπιῖσας α]ῖηιιας Ρο]]]- 

οεπίατ. ἈεδΙ επῖπι 11 ᾳποαπιπιοᾶο Γ{απίέ ἀπίετ «ος αιπί 

οἷίο ἀε[βαυπί εἰ «ο6 ου ἀῑ[οπίί ποη Ῥο[απί, 

ΤΗΠΠ. 

Φμαεεµπφιε Ῥιγη]επία εἰϊαπιιμτα Ρ11ἱο[ο οιϊάεπι επί[επιε΄ 

[ριιο [μρρμταπε, αἀπιοάμτα επἰιίο[α, [νε δίο[ιπα τίιᾶ 

ΓΡ έμπι /εραταιῖπι [τυε εμπι ρμγε επ/ρµαεμγ. 

Όπαε 1π ππαπΙ[ε[] οοτρογῖς Ρρατῆβρας [αρρηταβίοπςς 

εκο]ἰαπίατ, { Γεοτίαπι Ῥας5 εἴ τε] παπα Ἠαπποτεπι ογαάαπι 

{εππεπι(πε {εογίαπι οοπ{ΙπεαπΕ, ποῦ {αο1]ε 15 οπγαξίο αᾱ- 

Ἠϊρετί Ροίε[ῖ. ΦΙ γετο πεο απἰάᾳααπα ρατίς οοπ{εσοῖαπα {ΠΕ 

εἰ πιπ]Ισπππα α]αοά Πσπιπα ῥχαείετεα αοοεάαῖ, ΠΙπ]{ο ἆε- 

Γετῖογες Γιπί. ας γετο εἰἶαπι πιαἰσηϊίαίο Γαροταπί 1]]αε, 

απαε ῬΓΙΠοῖρεΦ Ῥατίεο οοουραταπί. ΕΙ επῖπι {π[ε[ίαπ[ῖς 
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Εάν Όμανι, ΥΠ. [ 646, 617. 1 Εά. ΒΑΓ. Ὑ. (146.) 
γὰρ ἀγριώτατός τις ὢν ὁ λυπών Χυμὸςν ὕπου τῆς φύσεως 

ἐνδειξαμένης ὅπως ἔχευ τῆς εἰς τὸ πέττειν παρασκευῆς, οὐ-- 

δὲν ὅλως εἶξεν αὐτῆς. 

νὺ.. 

ᾖάλιστα δὲ, ἢν ἄρξηται χωρέειν τὸ ἐμπύημα ἀπὸ τουτέου 

τοῦ πτυέλου ἕ]δομαίου ἐόντος τοῦ νουσήµατος ἢἢ παλαιο- 
τέρου. 

[οι7] Καὶ τοῦ κοινὸν ἁπάντων ἐστὶ τὼν ἐν ταῖς 

κρισίµοις ἡμέραις ινοµένων. εἰς γὰρ τὸ βέβαιον τῆς προ- 

/νώσεως ἡἢ κρίσιµος συντελεῖ. πύτερον ὃ᾽ ἀγαθόν ἐστιν ἡἢ 

κακὸν τὸ )ινόμενον, ἐξ ἄλλων τεκμηρίων κ διάγνωσις. ἐάν 

τὲ γὰρ ἵδρως γένηταυ κατὰ τὴν ἑβδύμην ἠἡμέραν, ἐάν τὰ 

διαχώρλσις γασιρὸὺς, ἕάν ϐ᾽ αἱμοῤῥαγία, θελτίενα μὲν ἐρ- 

γασάµενα τὸν κάµνοντα, τῶν ἀγαθῶν ἐστι σημείων, χείρω 

δὲ τῶν κακὠν. καὶ πιστῶς γὲ δηλοῖ τούτων ἑκάτερον, ουχ 

ὡς εἰ κατ ἄλλην ἡμέραν. ἐγένετο. /έγραπταυ δὲ µου περὶ 

Ἱαπιογῖς {εγοοϊ[ιπαϊ ἹπάΙοίαπα, Π ουπι Παίητα ποοϊἰποίαπι {ο 

αἆ οοποοοΙοπεπι ο[ιεπᾶαί, ἀΡί ἴαπεα πι]]ο πιοάο 1]ε 

τε[[αετίῖ. 

ΕΙΝ, 

Πήακίππε νεγο [ι αὖ Ίου /ριὲο Γεριῖπιο αμὲ υειμ[ίοτε Ῥγο-- 

ἀειιπιίε πιοτδι ἄιε [αρριιγαείο Ῥγοσεάεγε οοερεγίὲ. 

Ἠοο εἴαπι αεᾳᾶθ οπιΠΙΡΏι6 ΟΟΠΙΠΙΙΠΕ ε[ῖ, αππαο ἀἴεβις 

ἀεοεσποεπ/ί]ριφ ργονοπΙιη!ί. Τε ἹαπΊπς ἀεοεΓΠΕΠ5 ῥχα6- 

οοσπΙΠοπεπι {αοῖί οετίῖογεπι. Αἴ Ῥοπάπππς απ ππαίαπα Πέ 

αποά ονεπῖς, αἰῖ αγσαπιοπ{ς ἀερτεμεμάες. ΊΆαπι [νο 

Γιάοχ ἆἀῑας [ερίῖπιο ῬρτογεποεΓ[ [νε αἶνας ἀε[εεπάετῖ[ [νο 

Ῥγο[βιχονῖἰ [{αηριῖ, Ῥοπα ῄσπα Γαπέ, { εκ Ἠ5 αεσεν 1ηο]Ίᾳ5 

μαδρεί, { νετο ἀείετῖας, πιαία [απῖ, Εν Ἱοτίτη ααϊάεπι 

πἰχαπη(ας οογί( {μπι ο[ε, Ἰποθγίπη αἰοφαῖ, [ΠΠ αἰίο ἀῖς 

βοοΙα{Τεί. ΎὙεταπι 4ο Πΐ εορίοίε ἀῑ[εταϊ ἵπ ΠΗρτίια ἆε 
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Ἐά. Οµατι. ΥΠΙ. Γ617.1, Ἔά. Βαῇ, Ῥ. (446.) 
τούτων ἐπὶ πλειστον ἕν τε τοῖς περὶ κρισίµων ἡμερών καὶ 
τοῖς περὶ κρίσεων, ἓν οἷς χρι προγεγυμνάσθαι τὸν βουλό- 
µενον ἀκριβῶς παρακολουθῆσαι τοῖς ὑφ “Γπποκράτους εἰ- 

θημένοις. 

νε. 
᾽Ελπὶς δὲ τὸν τοιαῦτα πτύοντα ἀποθανεῖσθαι τεσσαρεσκαι- 

δεκαταῖον, ἣν µή τὲ αὐτέῳ ἐπιγένηται ἀγαθόν. 

4 
"Εργῳ τὴν τούτων ἀλήθειαν µεμαθήκατε, προλέγοντος 

ἐμοῦ πειραθέντες, ὥστε προσέχειν ὑμᾶς χρὴ τὸν νοῦν τοῖς 
λεγομένοις ὑφ Ιπποκράτους, μὴ τοιαῦτα νομίζοντας αὐτὰ 
ταῖς δυνάμεσιν ὑπάρχειν, ὁποῖα τοῖς πολλοῖς τῶν ἰατρῶν 

γέγραπται μέχρι γραμμάτων καὶ λόγων τὸ πιθανὸν ἔχοντα, 

τοῖς δ᾽ ἐπὶ τῶν νούσων ἔργοις ἐλεγχόμενα. πρὸς γάρ του 
τὸν εἰρημένον ὑπ αὐτοῦ σκοπὸν, ὄντα μέσον ἁπάντων τῶν 

ἄλλων κακών τὲ καὶ ἀγαθῶν ἀποβλέπων, δυνήση προλέγειν 

τὴν ἡμέραν ἐν ᾗ τεθνήξεταί τι. ὑποκείσθω γὼρ ὃ κάμνων 

ἄῑεριας ον]]οῖς εἰ ἄε οτίβδις, ἵπ απίρας Ῥγίπιαπι εχεγοῖία- 

πι ε[[ε οροτίεί επι, ααῖ ουρὶξ εα 4αε Ηἱρροογαίε ᾱἷ- 

κΙϊ ορίίπηε α{Γεφια] 

ος 

Έιαπ αμίεπι ομῖ εαΐια επρµεγίέ, πποτίεπι ἀεοίπιο Φμαγὲο 
ἀίε οδίεµτπι [ρες οετία ε[, πῖτ ἐρ[ αἰφιιά ἴπέεγεα 

δοπί οδειβεγιξ. 

ος τε 1ρία Ἡοσαπι γεγ]αίειι οοπιρετϊ[ᾳδ, πι Ῥγαε- 

ἀἰεεπίεπι εχρεγΗ. Όπατε 4ερείῖς ἀλ]σεηίογ απῖπιαπι 5 

πἀνετίετε, οαε αἀῑοῖΙί Ηἱρροοταίε, πεο ριμίατε Ί]α ρατῖα 

19 ε[Γε, αααε Ρ]ετῖαπε ππεάϊοϊι Γογῖρ[εταπί, Ύπαοε Ἱπίτα Ἱ]- 

ἴογας οπἰάεπι εξ νετρα νετ] πάίποπι Παβεπῖ, [εὰά {αοΐο 

1Ρ[ο 1Π πιοτβῖς {α][α ε[ῖε ἀερτεμεπάσπίαν,. ἸἈαπιᾳαπε { αἆ 

[οοριπι τε[ρϊοῖαςδ, απεπι ἵ]]ε Ππίεν οπιπῖα αΠα Ῥοπα αΐᾳαα 

πηα]α ππεζΙαπα ρτορο/[αῖτ, Ρροΐετῖς ἀῑετα ΡγαεάίσεΓε, 11 απο 

αἰφαῖς πιοπ]είαχ, Ε[ο επίπι εχ[ριετίί αεΡε; ἀῑε [ερίϊπιο 
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Εᾱ, Οµατι. ΥΠΙ. [67.1 Τά. Ῥα[, Ῥ. (146.) 
ἑβδομαῖος ἔπτυκως τὸ πυῶδες οὗ μὴν µόνον οὐδὲ δὲ ὅλης 

μέρας ἐφεξῆς, αλλ του σὺν αὐτῷ τὸ χολώδες ἡ µόνον 

ἐκεῖνο χωρὶς τοῦ πυώδους. ἔστω ὃ᾽ αὐτῷ καὶ τᾶλλα πάντα 

µέσα ἀπό τε τῆς ἡλικίας καὶ τῆς φὐδεως καὶ τῆς ὥρας 

καὶ τῆς χώρας καὶ τῆς οἰκείας δυνάµέως, ὡς μήτε σχυρο- 
τάτην εἶναι τὴν δύναμιν µήτ ἀσθενεστάτην. ὡσαύτως δὲ 

καὶ τὴν κρᾶσιν αὐτοῦ τοῦ κάµνονιος μήτε τὴν ἐὐκρατοτά- 

την εἶναι μήτε τὴν δυσοκρατοτάτην. οὕτως δὲ: καὶ ὥραν 

παὶ χώραν καὶ κατάστασιν καὶ ἠλικίαν τοῦ κάμνοντος ἐν 
τῷ µέσῳ τετάχθαι τῶν αρίστων τὲ καὶ χειρίστων ὑποθώ- 
µεθα. κατὼ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον ἑκάστου γένους σημείων 
ὑπάρχειν ὑποκείσθω τῷ κάμνοντι τὰ µέσα. τοῦτον ἔλπιξε 

τεθνήξεσθαι τεσσαρεσκαιδεκαταῖον, ὡς ταύτης µέσης οὔσης 

προθεσμίας τοῦ Φαναάτου. προσγἐνομένων δὲ σημείων ἄγα- 

θών μὲν ἐπὶ πλέονα χρόνον ἐκταθήσεσθαι τὴν προθεσµίαν 

τοῦ Φανάτου, κακών δὲ Φᾶττον 3 τεσσαρεσκαιδεκαταῖον 

τεθνήξεσθαι. τίνα δὲ ἐστι τὰ ἀγαθὰ καὶ τίνα τὰ κακὰ 

διηλθεν αὐτὸς ἐφεξῆς τὰ μὲν ὀνομαστὶ, τὰ δὲ ἐπὶ κεφαλαίων. 
αλλὼ σύ γὲ μηδὲ περὶ τούτων ἀκούσης ἁπλῶς, ὡς ὁμοτίμων 

Ρατυ]επίηπι πεο απ]άεπι {ποεταπι Ἠεο ἴοίο ἄῑα Γεππεπίῇ, 

Γεὰ νε! ουπι 11ο Ῥϊο[απι νε] Πρίαπι Γοἶαπι Ππο ρατα]επίο, 

ΦΙηΐί νετο εί αἰια οπιπῖα ἵπ 1ρ[ο πιεάία, αεἰαδ, παίπτα, 

θημῖ ἵοπηριις, τερίο αἳ νἶγον πεο τοβα[Η/Παιας πεο ἀεδί- 

Ἠππιαε, ΦἰπϊΗίευ ἰεπιρεγαπιεηίαπα Ἠεο ἴεπιρετα[Ππναπα 

πθο ΙΠ[επιρεταΠΙΠπιαπη, Αοσ ἵεπηριις απηϊ 4εηῖθ εξ τερῖο- 
ηεπι εἴ αξτῖς οοπ/[αίίοπεπι εἰ αερτί αεἰαίοπι Ἰπίετ ορίίπια 

Ῥε[ίπιαφπε ῬΡοπαπηᾶς, Φὶο Ύ6το εἰ [σπα οι]άδᾳαε σεπετίθ 

1π ΔεΡτο πιεάῖα Πιαἰπαπίαν, Έππι ἆἱε ἀεοῖπιο ᾳπατίο Ρρεχ- 

{αταπα εχ]ῖπια, ε[ι επῖπι ἴεγπιῖπας Ἠ]ο πιοτίῖ αἰπίπαιε 

πιε]αδ. Ύεταπαι { αα [σπα αοοε[[εχιπί, Ῥοπα απ]άεπι 

ΤεγπΙΠπα πιογί1ς π]ίετῖης ρτούποαηί, πια]α νΕΤΟ ΠιοτίθΠι 

απίε ἀῑεπι απατίαπα εἰ ἀεοίπιαπῃ ασσε]εταπί. Όιπεπαπι Υεγο 

Ῥοπα Ππί εἰ ᾳπαεπαπι πιπ]α 1ρίε Ῥο[εα ἴππι ποπηπαεῖπα 

{απι Ῥετ εαρῖία τεοεπ/{[ατ,  ΌὉυῖρας οπιπῖρΏδ πε ρηαίες ῥα- 

χε ε[ἴε νίτεδ, [εάᾷ {α ΠιἹεπιος εοτπα απας 1ρίε {[οπἱρῇί, 
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Ῥα. Οχι, ΥΗΤ. [ οἱτ. 6ἱ9.] Εὰ, Ῥα[. Ύ. (140.) 
ἁπάντων, αλλ ἀναμνησθεὶς ὦν αὐτὸς ἔγραψε καὶ ὧν ἡμεῖς 

προσεθήκαμὲν εἴς τε τὸν ἀριθμὸν αὐτὸν ἀπόῤλεπε καὶ 
τὴν δύναμιν. ὕπου μὲν αὐτὸς εἶπε σωτήῆριον κάρτα καὶ 

ὀλέθριον κάρτα τῆς πρώτης τοῦτο δυνάμεως τιθεὶς , τὸ 

μὲν ἐν τοῖς ἀγαθοῖς, τὸ δὲ ἐν τοῖς κακοῖο. ὡσαύτως δὲ καὶ 

ὕπου τὸν θάνατον ὑπόγυον ἔφησεν ὑπάρχειν ἢ) Βανατωδέ- 
στατον προσέχραψέν, οὐχ ἁπλώς εἶπε Βανατώδη. . καὶ μὲν 
δὴ κὠπὶ τῶν ὑγιεινῶν σημείων, ὅταν εἴπη μεγάλην δύναμιν 

ἔχειν εἰς σωτηρίην» καὶ πάλιν, ἀσφάλειάν τε γὰρ σηµαίνει 

καὶ τὸ νόσημα ὀλιγοχρόνιον, ἤ τι τοιοῦτον προσέθηκε. [648] 
τὰ δὲ ἁπλώῶς Θανατώδη καὶ πάλιν ἁπλῶς περιἑστηκότα λὲ- 

γύμενα μέσης ἐστὶ τάξεως ἀμφότερα κατὰ τὴν ἑαυτῶν φύσιν. 
ἐφ᾽ ἑκάτερα δὲ τούτων ὅσα παραβλητικῶς εἶπεν ἤτου Όα- 

φατωδέστερα 3 περιεστηκότερα Ἠἢ τὸ μᾶλλόν τὲ καὶ ἧττον 

ἑκατέροις προσέθηκεν. ἐὼν μὲν γὰρ ἐπιφανῇ τι τοῖς κατὰ 
τὴν πέµπτην ἢ ἑβδόμην ἡμέραν εἰρῆμένοις ὀλεθρίοις πτύ- 
σµασι τῶν τῆς πρώτης τάξεως κακών σημείων, οὐκ ἂν οιδ’ 

εἰς τὴν ἑνδεκάτην ἡμέραν ὃὁ κάµνων ἐξίκοιο καὶ μᾶλλον 

4παοαε πος αηποίϊανῖπιας εἳ Πυπιεταπα 1ρ[απι εἴ {αου]ία- 

ἴεπι οὔ[ετνα. Αο ΡΥΙΠΙΟ ααἶάεαπι 1π οτάϊπο 1 οο]]οσα, 

ᾳποςά Ί]]ε να]άε [αἱαίατε εἰ γα]άε εχἰα]ε αἀῑοῖί, αΠογαπή 

α]]πά ΙΠίεχγ Ῥοπα, Ἰοο νετο ΙΠπίεῦ πια]α τεζετίαν. «θἰπι] {ευ 

αῬϊ Ῥγοσίπηαπι ε[[ε πιογίεπα ἀῑχίες απ Ρετη{οἶ ο [Πππιταπα αᾱ-- 

Ἰεοῖί πεο Ππηρ]ιο]ίεν ἀῑκ]Ιί Ρεγηϊοϊο[απη. ΟΙ οἳ 1 βσηίς 

[α]πίατιρας α παπα [ο1μ1ῖ Πππασπαπα υἷπι Ἠαρετο αἆ {[αἱαίει 

εἰ ταχ/[ας Γεουγ]ίαίεπι Ὀγοεντίαίειπαϊε ἨΙΟοΤΡΙ Ρο]οείας αι 

αἩφπῖά ε]ασπιοςί αἀ]εοῖ. Όπαο γετο Ππιρ]οϊίες πποτ[ενα 

νε] τυτ[ας Ππιρ]οιίεν [α]αίατία ἀϊοαηπίασ, Ἠαεο Ῥτο παίιγα 

{αβ πιεάΙο 1π ογάίπα οοη[οηίατ. Όπας νετο 1π εοταπι οοΠ-- 

ΠπΙο Ροβία Ῥρεχ οοπιραγαίἴοπεια Ῥτοίπ]έ, εα νε] ρεγαϊοῖο- 

Ίοτα νε] [α]πίατία ἀῑκΙι απί πιασῖς οἱ παίπας πίτί[αιιε αἆ- 

ἀῑάΙί. ἈΝαπι { ουΏι πιογί][ετῖς 115 Γρα15 αἴιαε Γερίίπιο 

ἀἱο ργοάΠ/[[ο ἀῑσίπιις, πια]απα αλφιιοά ρεῖπιαε οἶα[ῇς Πσπιιπι 

{ο Ῥτο[εταί, Ἡεπιο πίίαιιε ἆεσετ ε[ε, αμ γε αἆ ππάεεῖ- 

ΠΠΠΠΗ ἀἶθπα Ῥεγγεμίχο Ρο([Πέ, ππακίππεαθ { Ί]]α απο Ῥ]υτα 
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Εά, Οµαχῖ, ΠΠ. [6ἱ8.1 Εά. Βα[. Ὑ. (446. 47.) 
ἐὰν ἑνὸς πλείω γένηταυ ταῦτα. κατὼ δὲ τὸν αὐτὸν φας 

ἐὼν τῶν Ἱκανῶς ἀγαθῶν ἐπιφανῇ τινα, μέχρι τῆς τρίτη 
ἑβδομάδος ἐκταθήσεται τὸ νόσηµα, µμιχθέντων ὃ᾽ ἀλλήλοιφ 
ὀλεθρίων τὲ καὶ περιεστηκότων 3 τῶν μᾶλλον ἐν ἑκατέρῳ 
τῷ γέ- (447) νευ τοῖς ἦτιον 3 ὁπωσοῦν ἄλλως' ἐπὶ μὲν 

τοῖς πλείοσἑ τε καὶ ἰσχυροτώτοις ἆγαθοῖο σηµείοις ἐλπὶᾳ 

τὸν κάµνοντα πλείονα ζήσεσθαι χρόνον, ἐπὶ δὲ τοῖς ἐναντίοις 
ἐλάττονα” κατὰ ταῦτα δὲ κἀάν του γέρων ἡἢ ἀσθενὴς τὴν 
δύναμιν ἢ ἐν ὥρῳ καὶ χώρᾳ καὶ καταστάσει μοχθηρῷ καὶ 
δυσκράτῳ νοσῇ τις, ἐπιταθήσεσθαι τοῦ Θανάτου τὸ τάχος 
προσδοκῴν, μεγίστην πάλιν ἔχειν ἐν τούτοις ἐσχὺν ἠγούμε- 
γος τὸν ἀπὸ τῆς δυνάμεως σκοπόν. 

.. γστ’. 

”Ἔστι δὲ τὰ μὲν ἀγαθὰ τάδε εὐπετέως φέρειν τὸ νοίσηµα 
3, -- ” ν 3 ’ ή 

εὔπνουν εἶναι τῆς ὀδύνης απηλλαχῦθαι, τὸ τὲ πτύελον 

ῥηϊδίως ἀναβήσσειν, τὀ τε σώμα ὁμαλώς φαίνεσθαι 9ερ- 
{ ᾽ Λ ἀ 4 α ον α. /’ Π 

μὸν τὲ καὶ μαλθακὸν καὶ ὑίψαν μὴ ἐχξιν, οὖρα τὲ καὶ 

{πετιπέ, Αά ειπάέπι νετο) πιοάαπα Π φπαεάαπι πια]έααι 

Ῥοπα Άρπα αρρατεΏέ, πποτρια5 ρτγοτοραρᾶίας ἵπ (εγίῖαπα [ε- 

Ῥίππαπαπα,. Οσο Π εἰ πιοτή{ετα εἰ [αἰπίατία πηϊκία Γεομπι 

{πενιπί απί οα πε 1Π πίτοαπθο 6ΕΠεΤΟ Ῥ]α5 Μαροιί νΙτίαπα 
οιιπι 15 ᾳπαθ Ππιρεοί]]ίοτα [απί απῖ αἰο αιονί πιοᾷο; Π 
Ῥίητα απἶάεπι να]επίίοχαφπε βπῖ Ῥοπα ῄσπα, {ρες αἰίᾳπα ε[ε 

αεστΏπι {επιρας ν]ίαε Ιοησίᾳς Παριίπταπι, Ππ ααίεπα οοηίτα 

αοεϊἀετ]ξ, ΠπίθγΙαγαπα εμας, ΆΑεηιε {[ [επεαχ ε[ αιί ἵπι- 
Ῥεοῖ]]ας αεσογ ααί ἴοπιρας αππῖ οἱ τεσίο εἰ αξγῖς οοπ/[Ηέα-- 

{1ο Ῥγανα αἴηπο ἀἰ[ίοπιρεταία, ππαϊπτίας πιοτίεΠι εχ[ρεοία- 

Ῥϊ8, Ίπ απο ογεὰς Ρ]ησίπιαπα να]εχε 1]]απι Ύ1αε α γήρας 

Γαπ(ασ πάΙοαΙΙΟΠΘΠ1, 

ΙΝΙ. 

διπὲ αέεπα Ίιαεο δοπα πποτδιπι. {ρ[ιπ Μο ἀῑῃεμίίεν Γεγγε, 
εη [αεί [ρίτατε, ἀοίογεπι [εάαέμτα ε[]ο, [αεῖιε επογεατο, 

οοχρµς αεφια[ίεγ πποἰίε εε εαἰίάμπα, ᾗεῖς πηἶία, υγίπαε, 

σλσΕκῦς ΤΟΜ, σι, ΒΛΗ8 11, Ν 



104 ΓΑ 4ΠΝΟΣ ΕΙΣ το ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ 

Ἐά. Οµανι. ΥΠ. [64.1] ο Εάν Βαΐ Ῥ. (14Τ.) 
διαχωρήµατα καὶ ὕπνους καὶ ἔδρώταςι ως διαγέγραπται 

ἕκοστα εἰδέναι ἀγαθὰ ἐόντα ταῦτα καὶ ἐπιγενέσθαι. οὕτω 
μὲν γὰρ ἁπάντων τουτέων ἐπιγιγομένων οὐκ ἂν ἀποθᾶ- 

νοι ὁ ἄνθρωπος. τν δὲ τὼ μέντοι αὐτέων ἐπιγίνοιτο, τὰ 
δὲ μὴν οὐ πλείονα χρόνον ζήσας ἢ) τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέ- 

ρας ἀπόλοιτ ἂν ὁ ἄνθρωπος. κακὰ δὲ τἀναντία τουτέων 
δυσπετέως φέρὲιν τὴν νοῦσον, πνεῦμα μέγα καὶ πυκνὸν 
εἶναι, τὴν ὀδύνην μὴ παύεσθαι, τὸ πτύελον μόλις ἆνα- 

βήσσειν, διψῆν κάρτα, τό τὲ σώμα ὑπὸ πυρὸς ἀνωμά- 
λως ἔχεσθαι καὶ τὴν μὲν κοιλίην καὶ τὰς πλευρας 8ερ- 
μὰς εἶναι ἰσχυρῶς, τὸ δὲ µέτωπον παὶ τὰς χεῖρας καὶ 
τοὺς πόδας ψυχρούς. οὖρα δὲ καὶ διαχωρήµατα καὶ 
ὕπνους καὶ ἱδρῶτας, ὡς διαγέγραπται, ἕκαστα εἰδέναυ 

κακὼ ἐόντα. οὕτως γὰρ εἰ ἐπιγίνοιτό τι τῷ πιυέλῳ του- 
γέων ἀπόλοιτ ἂν ὁ ἄνθρωπος πρὶν ἢ) ἐς τεσσαρεσκαίδεκα 
μέρας αφικέσθαι Ἠἢ ἐναταῖος ἢ ἑνδεκαταῖοο. οὕτως οὖν 

ξυμβόλλεσθαι χρὴ ὡς τοῦ πτυέλου τουτέου θανατώδεος 

ἐόντος µάλα καὶ οὐ περιάγοντος τὸν νοσέοντα ἐς τὼς τὲσ- 

ἀε][εειῖοπες, [οπαπῖν [μάογες φμαίες α ποδὶς αἰοιίὶ [μπες 
[πβιία ἰπιε[ίρεγε ὅοπα [μουεᾶεγα. ᾖ]αες επἰίππ οπππία { 

[μρετυεπετίπέ, αεβεγ επ 1οῖο ἵμεμς εβ. Ομοά [ α[ῖα 

ομίάεπι επ Πὶς αρρατεπε, αἰα αμίεπι ΠΟΠ: ᾖξ ϱμαγίάτα 

ἀεοϊππμπι ἀἰεπαῃ ποπ εναάεξε, ομῖ ἵπίγα Ἰίωπα μεγεμάμπι 

ᾗι. «Παία υεγο ἠῖς εοπιγατία [ωε, [ὲ πποτδιι πο ᾗα- 

οἷἷε [μ[ίπει, [ [ρίγίεας πιαρπις εἰ [γεφμεπς εἰ, [ ἀοῖογ 

ποπ ἀε[ιπῖε, [ [ρωίµπι ἀϊ[πεμίεεγ εῑε, [ ναϊάε [ε, [ 

οοτρις α εαἶογε Ἰπαεφια[ίίεγ α[Γεοιιι εἰ, [ νεπίτε εἰ 

ἰαεετίδις νεμεππεπίεγ εαἰεπῖρις, [γοης, πιαπµς, ρεάεσημε 

γε[γίωεγωπὲ, [ῖ μγίπαε εἲ ἀε]εοξίοπες εἰ [οπηπί εἰ [μάογες 

οιιαἰες ἄε[οετίρ[ίπιεις ῥγουεπετίπε, Ίπεο οπιπία Ἱπα]α ε[]ε 

/Γεἰεπάμπι ε[. Ίνα [ αἰϊφμοά επ Πὶς οµπι [ρμίιο [ε 

ο/[ἐεπάεγιε, οεγία ππΟΥΣ ε[ ποπο υεῖ μπεοίπιο ἄῑε ργίμτ-- 

(ματι αεβεΓ αά ἀεοίταμηι φµαγέµπα ργορεπίαι. [ία σε 

Ταεῖο «ΟΗ]εείμγαε ἄεδει ε[]ε ἵπ Ἱος [ρμίο, φμοᾶ αἄπιο- 
ἄμπα ΤΠΟΥΕΙΓεΓιµΤα εἰ πεο αἆ ἀῑεπι είπα αµατίμπι ρει- 



1Η1Ρ0ΟΓΙΥΝ2ΣΊΙΚΟΝ ΤΠΟΠΜΝΗΗ 8. 405 

-Εὰ, Οἶνανι, ΤΠΠ. [618. 649.Ί ε 4. Ῥα[, Ὁ. (447.) 
σαρεσκαίδεκα ἡμέρας. τα δὲ ἐπιγιγόμενα κακά τὲ καὶ 
ἀγαθὼ ξυλλογιξύμενον ἐκ τουτέων χρὴ τὰς προθῥήσιαφ 
προλέγειν" οὕτω γὰρ ἄν τις αληθεύοι μάλιστα. 

᾿Εντεῦθεν ἄρχεται τοῦ καταλόγου τῶν ἀγαθῶν τε μαὶ 
πακῶν σημείων, ἐπὲρ ὧν ἔμπροσθεν εἴρηται" καὶ διὰ τοῦθ᾽ 
ὑπερβὰς αὐτὸ τὰ ἑξῆς προχειριοῦμαι. πρὸς μὲν οὖν τὸ 
περιγενέσθαι πάντων δεῖ παρόντων τῶν ἀγαθών, πρὸς δὲ 
τὴν ἀπώλειαν ἀρπεῖ καὶ ἓν παρεῖναυ τῶν κακών, μόνου τοῦ 
Θάττον καὶ βράδιον ἀπολέσθαιυ ἐκ τοῦ πλείω αἲ ἐλάττω 
αγαθὼ ἢ) κακὼ παρεῖναι δηλουμένου. 

1δ. 

[64ο] 4ἱ ὃδ᾽ ἄλλαι ἐκπυήσιες ῥήγνυνταυ αἳ πλεῖσται, αἳ 

μὲν εἰκοσταῖαι, αἱ δὲ τριηκοσταῖαι, αἱ δὲ τεσσαρακονθή- 

µερου αἱ δὲ πρὸς τὰς ἑξήκοντα ἡμέραρ ἀφικνέονταυ. 

ἁμοιέ αερτοίαπίεπι ἄαἴφμο δοπα πιαίαφμε [σπα σισε [α- 

νετρεπίωπε, γερµίαπίεπι εὉ τρ[α γταε[αρίτε ορογίεε; [ο 

επῖτι νεγί[[έπιε ρταε[αρίας. 

Ἠϊο ἀποῖρῖί Ῥοπα ππα]αφιε ῄρπα Τεοεπ[ετε, ἆε ο αἴρις 

απέο ἀῑείαπι ε[ι; ᾳπαγε 5 οπη[]ς τε]ἶααα απο Γεαυππίαγ 
ασστεάϊαν. Ἐπσο τί [ετνείαγ π]άεπι Ἀερες, οπιπῖα Όοπα 

σπα αἀεί[ε πεοε[ε εΠ, Αἱ Π νεἰ ππαπι πιαῖαπι Πέ, σετία 
ΠΙΟ ε[[ε Ῥοΐε[ι, απαε ππα[ηχίασπο απ [ετία οοειραίατα 

πι, εκ πια] αάίπε νεἰ Ῥαποϊίαίο ΄ Ῥοποτυπι απί πια]ογαΠι 
ΙΠ4ΙοΒ{ΗΤ. 

ΕΥΠ. 

Αι αἶίαε [μργιιγαξίοπες ΤιπηρΠίγ, ρἰητίπιαφ οἱβε[πιο ἀῑς, 
αἶϊαε :γἱζε[πιο, αἶίαε φμαάγαβε[πιο, αἶίαε αἆ [εναρίπια 
ἀίες ρετρεπῖμπε, 

3 



406 Υ4ΗΙΓΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΕΡΑΤΟΤΣ 

Εὰ, Όμανε, ΤΙ. [649,1 ο. Εάν Βαξ. γ. ον 
᾿4σαφές ἐστιν ὁποίας ἄλλας. λέγει. δυνατὸν μὲν γάρ 

ἔστο καὶ περὶ τῶν ἐν ἑτέροις µέρεσι ινοµένων ἐκπυήσεων 

τὸν λόγον αὐτὸν ποιεῖσθαι, Ματαλιπόνγτα θώρακα καὶ πνεύ- 

µονα, περὶ ὧν ἄχρι δεῦρο διείλεκται, δυνατὸν δὲ καὶ περὶ 
τῶν ἐν αὐτοῖς μὲν τοῖς ὀργάνοις, αλλ οὐχ ὁμοίων ἐκπυή- 
σεων ταῖς προειρήμέναιᾳ, ἐνδέχεται δὲ καὶ περὶ ἀμφοτέρων. 
ἐπεὶ δὲ οὐχ ὁμοίων ταῖς προειρηµέναις εἴπον, ἐξηγήσασθαυ 

χρὴ τοῦτο. φημὶ γὼρ οὐ περὶ πασῶν ἐκπυήσέων αὐτὸν, 
αλλὰὼ τῶν, ὡς αὐτὸς εἶπε, χολώδες ἐχουσών τι μεμιγμένον, 

ἄχρι δεῦρο ποιεῖσθαι τὴν διδασκαλίαν, οὐδὲ τούτων ἅπα- 
σῶν, ἀλλ ὅσαι κατὼ τὴν ἑβδύμην ἡμέραν ἐθῥάγησαν. ἔστυ 
δὲ τοῦτο σπάἄνιον. αἱ πλεῖται 7ὰρ εἰκοσταῖαι ῥήγνυνται, 

τινὲς δὲ καὶ μέχρι πλείονος ἀφικνοῦνται χρόνου, περὶ ὧν 

νῦν διέρχεται. διαφοραὶ δὲ πασῶν εἰσε δύο κοιναὶ, δε ἂς 
καὶ τῷ χρόὀνῷ παραλλάττουσιν ἀλλήλων, ἔκ τε τοῦ πάσχον- - 

τος μορίου καὶ τοῦ πλεονάζοντος χυμοῦ. τὰ μὲν γὰρ Όερ- 
μότερα καὶ µαλακώτερα μόρια Όάττον ἐκποϊσκεται, τὰ ψυ- 

χρότέρα δὲ καὶ σκληρότερα βραδύτερον. οὕτω δὲ καὶ τῶν 

Ἱποεγίαπι ε[ αᾳπαδ α]ίαρ Ἱη]ε]]]σαί, Ῥοἱε[ί επῖπι ἆε 
νοπι]οῖ ἨΙΠο ἀἶσοετο αωαέ αι 1η ρατίρις εχοἰίαπίτη, 

το]µείο {ποχαοε εἴ ῥρι]πιοπε ἆε αμἴρας Πασίεπας ἀῑ[Πετιτέ 

νε] ἆε 1ρ[ῇΦ εἰῖαπι ἀἴοεγε Ῥροίε[ῖ α4παε Ισάεπι 1π ρατΗρα8 

οοπ{απὲ, [εά α ργαεάϊοίϊς ἀι[ιπι]ες [απί. Εοτίο Υετο 
εἰῖαπι 4ο πῖδηπε Ἰοφιμίαγ. θεά απαπι ἀϊ[μπι]]ος α Ργας- 

ἀῑοίς ἀῑχετίπι, 14 οροχἰεῖ Ππιεγργείατ, Ὠϊεο επῖπι ποτ 

ἆο οπιπῖ]ρας Γαρριγα[ΙοπΙβ5 ϱΓΗ, Γεὰ ἆε 1ῑς, τί 1ρ[ε ἀῑκτί, 

αυβε Παβεαπί ρετπισίαπι Ῥ1]επῃ Ἰιαοίεπς {εο][[ο ἁοοίγίπαπι, 

πεο ἆε 5 φπἶάεπι οπ]ηίρας, [εά α ας οἶτοα Γερίίπιιπα ἀῑεπι 

τμρίαο Γαπΐ. Ύεταπι 1 ρενταύυπη-ε[ί. ῬΒ]ᾳπϊάθπα ρ]αγίπιας 

νιρε[πιο ταπιραηίαχ εἰ φιπαεάαπι εἰῖαπι {αγαῖας, ἆθ φαἴθας 

ἨΠπηο νοχρα {αοΙ. Ὦ]Πεγεπίίαα απίειι οπιπῖαπα ἆπας σοπη- 

ΠηπΠες [απ οπἶρας α [ο ἠηνίεσπι εἰἶαπι [ρα[ίο ἀῑ[οτεραπί, 

[οἴ]]οεί αὖ αΏεοία Ρρατίο εἰ τεἀππάαπίε ΠΠιογθ. ῥΡατίος 

επῖπι (ας οα[1άϊογες Γαπέ εἰ πιο]]οχες ππαητίας [αρριτα πμ, 

ΓΠἱρΙάϊογεν αμίεπι [οείογο/πο Ἰαγάΐας. Φίο εἰ Παµιουες 



ΠΡΟΤΙΝΩΣΊΊΚΟΝ ΣΠΟΜΝΗΜΑ Ἡ. 197 
"Εὰ, ΟἸατι, ΠΠ. [649.] Εὰ. Βα[. Ύ. (447. 

- ε ἃ Π ” ε ; 

Ζυμῶν οἱ μὲν Φερμότεροι Φάττον, οἳ δὲ φψυχρότεροι βραδυ- 

τερον. αὗται μὲν αἳ κατὰ τὴν τοῦ πράγματος οὐσίαν Σἰσὶ 
διαφοραὶ, προσέρχονται δὲ ἔξωθεν αἱ παρὼ τὴν ἥλικίαν τὲ 

καὶ τὴν φύσιν, ὧραν τὲ καὶ χώραν καὶ κατάστασιν, ἔτι δὲ 
καὶ δύναμιν τοῦ κάµνοντος. ἐν ἁπάσαις ὃ᾽ αὐταῖς οἳ μὲν 

Θερμότερου χυμοὶ θᾶττον, οἳ δὲ ψυχρότεροι βραδύτερον 
ἐκπυϊσκονται. ταῦτα μὲν οὖν κοινῇ περὶ πασῶν ἐκπυήσεων 

ἐπίστασθαι καλόν. ἐμοὶ δὲ δοκεῖ νῦν ἔτο περὶ τῶν κατὰ 

τὸν θώρακα καὶ τὸν πνεύμονα διέρχεσθαι, 

νη.. 

᾿Ἠπισκέπτεσθαι δὲ χρὴ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἐμπυήματος ἔσεσθαι 
λογιξύμενος ἀπὸ τῆς ἠμιέρης ἧς ὁ πρὠτον ἄνθρωπος ἐπύ- 
θεξεν, εἴ ποτε αὐτὸν πρώτον ῥίγος ἔλαβε καὶ εἰ φαίη αντὸ 
τῆς ὀδύνης βαρος αὐτῷ }εγενῆσθαι ἓν τῷ τόπῳ ἐν ᾧ ἤλ- 
γεε. ταῦτα γὰρ ἐν ἀρχῆσι γίνεται τῶν ἐμπυημάτων. ἐξ 

οὖν τουτέων τῶν χρόνων τὴν ῥῆξιν χρὴ προσδέχεσθαι τῶν 
ἐμπυημάτων έσεσθαι ἐς τοὺς χρόνους τοὺς προειρηµένους. 

οα]1ά{ οἶῖας, {σίά1 [εγΐπς. ας οαπἶάεπι ἀῑπετεπίῖας 1ρία 

χεῖ [αὐ[ίαπία [αρποϊπϊβταϊ, ααἴρας αοοεάσηῖ οχίειπαο αἲ 

αείαἰα, παΐπτα, ἴεπιροτε απΠῖ, τερίοηε εἰ αΌιῖς οοπβ(τα- 

ΊἼοπε εἴ Ρταείετεα αεστῖ υΙ]ραθ. 1η 115 αιῖοπῃ οπιπῖβις 

Ἠππιογες απῖάεπι σα[ά[οτος ρτοπρίϊας, {εΙσϊάῖοχες απίοια 

ρῖρτῖιας 1π [αρραταίοπεπα γετίαπέατ. Ἠαεο φυἶάεπι οπιη]- 

ες Γαρραχαοπῖρας οοπωπιαπία πον][ο ορεγαθ ρτεϊίαπα εῇί, 

ΜΙΙ νετο νιἀείαν ἆᾳ 18 αἆλιο ἀ1σετε, παθ ἴλποτασεπα εξ 

Ῥα]πιοπεπα ΟεοΠΡᾶΤΙΗΕ. 

ΙΥΠΙ. 

δγεείατε αμµίεπι ορογἰει ργιποϊρίιπα [μμμιταοπίς εἰ πι- 
Ίπεγατε αὖ εο ἀἱε οιιο ῥτίπιμπε ᾖοππο [εὐγίοιαρίε αμε [ 

γἱσογ εµπι γγε]επᾶίε αμὲ [ μγο ἀοίοτε ϱτανιίαίεπα [δὲ 

Γαείαπα ε[]ε ἀἰωετίε, ἴπ εο Φφιιο ἀοίεθαί Ίοεο. Ίαεο επῖτῃ 

δεν ἱπ]ία ᾖιωὲ [αρριγαξίοπιση. Έα Πὶς ἰδίεωΥ ἐεπεροτὶ- 

δις τρίοπεπαι οροτἰεῖ /ρεοίατε Γαμριταξίοπίώπ αἆ ΡΓΠε- 

ἀῑεία ἑετηροτα ογο. 



{098 Τ441ΗΝΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΊΟΥΣ 
Εά. Οµατῖ, ΤΠΙ. [649. 650.] Ε. Βα[. Ῥ. (447. 448.) 

“Ἐν τι τῶν ὁμολογουμένων ἐστῖν ἅπασι σχεδὸν τοῖς ἐα-- 
τροῖς, ἐπειδὴ καὶ Φαίνεται σαφώς, ὡς ὅταν αἳ κατὰ τὰ 
κύρια µέρη φλεγμοναὲ μὴ διαφορηθῶσιν ὑπὸ τῶν βοηθη- 

µάτων, ἀλλ ἐκπυϊσκωνται, ῥῖγος γενέσθαι τηνικαῦτα καὶ 

πυρετὸν ἐπ αὐτῷ. δέδεικται δὲ ἐν τοῖς περὶ ῥίγους λόγοις 

ὡς ἡ δριμύτης τοῦ γενοµένου πύου δάκνουσα καὶ διαβιβρώ- 
σκουσα τὰ παρακείμενα σώματα ῥϊγος ἐργάξεταυ παραπλη- 
σίως τοῖς δριµέσι φαρμµάκοι.. ὧν ἐνίοτὲ προσενεχΏέντων 

ἕλκεσι κακοήθεσιν 1 τινι σηπεδονώδει διαθέσει ῥιγῶσαί τε 
[05601] καὶ πυρέξαι συνέπεσεν. «ἀκολουθεῖ δὲ τῷ τοιούτῳ 

ῥίγει πυρετός, ἀμέλει καὶ ὁ “Γπποκράτης ἀμφοτέρων ἐμνηή- 
μόνευσὲ καὶ προτέρου γε τοῦ πυρετοῦ, λέγων, απὸ τῆς ἡμέ- 

ϱης ἧς τὸ πρῶτον ὁ ἄνθρωπος ἐπύρεξεν, οὐκ ἐκείνην ἑραη- 

νεύων τὴν ἡμέραν, ἥτις ὕλου τοῦ νοσήµατος ἐγένετο πρώτη, 

ἀλλὰ καθ (148) ἣν τὸ ῥιγος ἅμα τῷ πυρειῷ συνέπεσεν, 
ἐναργῶς σφοδροτέρῳ δηλονότι τοῦ πρόσθεν ὄνιος γινομένῳ. 
ἀλλὰ καὶ βάρους αἴσθησις γίνεται τήηνικαῦτα τοῖς κάμνουσι 

τοῦ κατὰ πολλὰ καὶ σμικρὼ μόρια παρεσπαρµένου τοῖς φλε- 

1ά απηπι πιεᾷ]οῖ ΟΠΊΠΕΘ οοπΠ{επίαχ Ῥτορίετεα ααοά 
πιαπ]{ε[ίο οετπαίασ, ΡΗΙΕΡΠΙΟΠΦ ΟΠΠΠΕδ ϱπάε Ρρτ]ποῖρες 

Ρατίες {επεηῖ, ΠΠ Ῥταε[ια1ῖς ἀῑσεταπίατς, [εά 1π [αρριγᾶ- 

Ώοπεπι νετίαπ{αχ, ΠΟΥΓΟΥΕΠΙ, ῥίγος Οταεοῖ ἀῑσαηί, εἰ [εοι- 

ἆυπι Ἠππο {ερτεπι εχοϊίαχθε,. ΒΠεπιοπβταίαπι ααίεπι ε[ὶ εο 

ἵπ Ίρχο αφπῖ περὲ ῥίγους [ογιρίας εἴὶ, πα[οεπ[ῖ Ῥριτῖς αοτῖ- 

Π]ΟΠΙαΠΙ πιοτάεπίεπι εἰ εχεἀεπίειι νΙοῖπα οΟτροτα ἨοΥΓοΟ- 

ΕΠΙ ΡΤΟάµΟΕΤΕ, «ο ΠπΟάο «πο {[οἰεπί αοτῖα πιεάιοαπιεπία. 
Οιιαε Π αΠᾳιαπάο πια]]ση]ς π]οετίρας αιἲ αΠεοϊαῖ ομ]ᾷαπα 

σατῖο[ο αἀμαιβεαπίας, ΊἹοιτοτεπι {εΏγεπιαε Ἱπγεμαπί. Ἐε- 

Ῥτ]ς απίεπι Πουτοχὶ 111 Γεπιρετ Γαοσεςί, θεά Ηἱρροσταίες 

απϊάεπι αἰτίπδααε πιεπαϊπῖί εἰ {εργειπι Ῥτίοτεπα ποππαντε 

{ογῖῬεἩ5: αΏ εο ἀίῑς 4πο ρτῖπιπι {εὈγιοανιῖ πεΡδεΓ ΠΟΠ 

επι οαἶάεπι ἀῑεπα {σηϊῃοαπς, απί Τοῖαφ πιοτρί Ρτῖπας 

{ωπε [εά απο Ἠοττου {εμγῖδηπε πιπ]ίο [απο απ ϱπαθ 

Ῥταεοε[Πί γεμεπιεηίϊῖου, Ρτεμοπάετιπί, Οία εἰ αερτῖ ἵαπο 

βταν]ίαίοπι πιαπ]{είίο Γεπβαπῖ, αποᾷ Ἠμπιος αἱ ρες οΟΓ-- 
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(μαίνουσι σώμασυ Χχυμοῦ μετὰ τὴν εἷς πῦον μεταβολὴν 
ἀθροιδομένου, πρός τινα μίαν γωώραν κενἠν συνεχή τῷ 
φλεγμαίνοντι παντί. ἔκ τούτων οὖν, φησὶ, τῶν χρόνων ἐν 
οἷς ταῦτα πρῶτον ἐγένετο, προσδέχεσθαι χ0ὴ τὸ μὲν εἶκο- 
σταῖα, τὰ δὲ τριακοσταῖα, τὰ δὲ τεσσαρακοσταῖα, τὰ δὲ 

ἑξηκοσταῖα ῥήγνυσθαυ τῶν ἐμπυημάτων. ἃ ὃ᾽ εἶπε γνωρί- 

σµατα τρία τὺν αριθμόν ἐστι βάρος καὶ ῥῖγος καὶ πυρετὸς 
τοῦ πρύσθεν, ὡς ἔφην, σφοδρότερος πολλῷ. 

νθ’. 

Ρὲ δὲ εἴη τὸ ἐμπύημια ἐπὶ Θάτερα μοῦνον, στρέφειν τὲ καὶ 
καταμανθάνειν χρὴ τουτέοισι μή τυ ἔχη ἄλγημα ἓν τῷ 
ἑτέρῳ πλευρῷ, καὶ ἣν θερμότερον τῇ τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου 

χαὶ κατακλινοµένου ἐπὶ τὸ ὑγιαῖνον πλευρὸν, ἐρωτῷν εί 
τι αὐτῷ δοκέέν βάρος ἐκκρέμασθαι ἐκ τοῦ ἄνωδεν. εἰ 

γαρ εἴη τοῦτο, ἐπὶ Θάτερόν ἐστι τὸ ἐμπύημα ἐπὶ ὁκοῖαν 
ἂν πλευρὸν βάρος ἐγγίνηται. 

Ρογα Ῥμ]εσπιοπε Ιαροταπίῖα ππι]15 οἳ εχὶσυῖς ρατῖβας {ρατ- 

[ης εταί, Ῥο[ίεβαιιαπι 1 Ῥας Υογ[ας ο[ί, 1Π νασοιαπῃ αληποἆ 

Γραξίαπι Ρατ οπιπ], ἵπ πα ΡΗ]εΡπιοπο εῇ, οοπΙπα πα 4ῇ6-- 

οεᾷαί. Ἱίαφπο αἲ ῖς ἀῑερας ἵπ οπἶρΙθ Ίαεο ΡΓΙΠΙΠΠΙ 

αοοϊ]ἀεταπί οχ[ρεοίαπάαπι ε[ί [αρραταίίοπες ταρίαπι 1τῖ, 

α]ίας ἀῑε νισε[ἴπιο, αἰῖας ἰγ]σείππο, αἶῖας απαάτασε[πιο, α]ῖας 

απίοπα [εχαδε[πιο, Ἰηάϊοῖα ααίεπι ᾳπ1ρα8 11 εορπο/[εαπίατ, 

ία [απε, θταντίας, Ἡογτος εί {ευτῖ ργαεοεάεπίε, αἲϊ ἀῑσι, 

πιμ]ῖο ΥεΜεπΙΕΠΙ1ΟΥ. 

11. 

δὲ Φεγο [μρμιταείο [ιετὲ ἵπ αἶέεγο ἴαιεγε [οἶμπι εἰ φετιετε 

εἰ εοπαάἰ[εεγε ορογέει ἵπ Πὶς πµπι αἰίφιιεπι Ἰαδεαὶι ἁοῖο- 

γεπα ἵπ αἴίεγο ἴαίετε εἲ αι αἰιεγμπα αἰιετο [ὲ εα[ἰάϊμς εἰ 

αερτο ἵπ ἰαίμς [απημπι ἀεεμπαδεπίε, ΙΠΙΕΥΤΟΦαΥΕ ἐρ[μτη 

{ι φιοᾶ εἰ ροπᾶμς ἆε[ωμεγ ἰπιρεπάετε νἰάεαειγ. δὶ επίπα 

ποο Πμεγίε, ἵπ αἴιεγο ἰαίετε [ιμρυγαιὶο εβ, ἵπ Φμο ροη- 

σις α[}ιετῖ. 
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Ὅτι διαφράετουσιν ὑμένες τὸν θώρακα διήκοντες ἀπὸ 

τοῦ στέρνου μέχρι τῆς ῥάχεως, ὡς δύο ποιεῖν αὐτοὺς κοι- 

λότητας, ἐν ταῖς ἀνατομαῖς ἐμάθομεν. ὕθεν οὐδὲ κοινωνεῖ 

τὰ κατὰ τὸ ἕτερον µέρος ἐμπυήματα τοῖς κατὼ Θάτερον, 

ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἐντὸς τοῦ περιτοναίου. κατ ἐκεῖνο μὲν γὰρ 
ἐν κὐκλῳ πᾶσι τοῖς ἐντέροις περιρῥεῖ τὸ πῦον, ἐνταῦθα δ᾽ 
οὔτε τὸ κατὰ τὰ δεξιὰ µέρη τοῦ Θώρακος εἰς τὰ ἀριστερὰ 
δύναται μειελθεῖν οὔτ ἔμπαλιν ὅσον ἓν τοῖς ἀριστεροῖς 
ἐστιν εἰς τὼ δεξιὰ μεταθῥυῆναι. διὼ ταῦτ οὖν αξιοῖ κα- 
ταμανθάνειν, εἴτε ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερών ἔχει τὸ πῦον 

ὁ κάµνων εἴτε κατὰ τὸ ἕτερον µόνον. ἓν μὲν γὰρ ταῖς 

περιπνευµονίαις εἰς ἐμπύημα τρεποµέναις κατ ἄμφω μᾶλ- 

λον ἢ) κατὰ ὃάτερον ἀθροίδεται τὸ πῦον, ἐν δὲ ταῖς πλευ- 
ρίτισι κατὸ τὸ ἕτερον µέρος μᾶλλον, οὐ κατ ἄμφω. διά- 
γνωσις δὲ τοῦ πεπονθότος ἔκ τὲ τοῦ τῆς Θερμασίας δια- 

φύρου,. θΘερμότερον γάρ ἐστε τὸ πεπονθὸς κάκ τοῦ κατα- 
κλινόμενον τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τὸ ἀντικείμενον πλευρὸν αἰ- 

σθάνεσθαι βάρους ἐγκειμένου τῷ ὑψηλοτέρῳ μέρει. δῆλον 

Εκρ]οταίαπα ἩαβεπιΠβ Ῥευ ΠΠΔΙΟΠΙΘἨ ΠΙΘΠΙΡΓΑΠΔ8 ἃ ϱο- 

εἴογο αἆ [ρίπαπι ρτοίεπ[ας ἴλμογασεπι ἀἱ[άίπραετο ο, αξ 

δεπιῖπος Ππας Ρτοάιισαη!, Όπο Πί τί νοπαῖσας, απαο αἷ- 

Ίεταπι ρατίοπι Ππ[εβαπε, τε]ίφασαι ρεγναάετθ ΠΟΠ Ῥο[Πη, 

πι Ποεγί 1Π 1115 [οἱεῖ, α4παε Ππίτα Ρρεγιίοπαεαπι οοΠ/[Η[ςΙθ. 

ΜΙᾳπίάεπι 1πΠ «ο ῥΡῃ5 οἶτοπι οπιπία Ππίεβίπα ἁ[απάτίατ, 

Ἡ]ο απίεπι Ἰθο α ἀοχίτα ἰμογαςῖ Ρατίε αἆ Ππῖβταπι πεο 

χηχ[α5 ααοᾶ 1π Πα][τα οοπἰ]πείας ἵπ ἀεπίταπι ΡεΓπιεατθ 

ΡοίεΠ. Όπατε ρταεοῖρῖε 1ρ[ο τί [οἰαίατ απ Ῥα8 πίγαφαθ 

ΙΠ Ῥατῖο Πΐ, απ πιοᾷο 1π α]ίενα, Ίαπιφαο αΡί Ρετίρπειι- 

πιοπῖα ἵπ [αρρηταοπειη οοπγεγΗίατ, Ῥα9δ νε] πίταφιο 1 

Ρατία τε] 1π αἰίετα οο]Ησιίπν, Ῥεν Ῥ]εασιάες αίεια α]ίε- 

ταπι Ρος Ρατίεπα παπι απ1ραδ οοσαραί. (Οαείετα ]αΐπ5 

εΠεοίιπι ἀερτο]επα τας Ίππι ες σα]οτῖ ἀι[Πεγεηῖϊῖα, 1π ᾳπο 

επῖπα ππα]άπα ε[ε, 14 οα]άϊας ε[, ἔπαι ᾳαοά Ἠοπιο ἵηπ ορ- 

ῬοΠίαπι Ἰαίᾳς ἀεοιπιρεπδ, Ῥοπάις ἵπ ΓΠαρεγχίοσί Ρρατίο Γε-- 
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γὰρ ὅτι τὸ πῦον ἠΌροισμένον ἔν τούτῳ τῷ μέρει τὴν τοῦ 
βάρους αἴσθησιν ἐργάζεταυ. 

«. 

[Γ6ο5ι] ἸΤοὺς δὲ ξύµπαντας ἐμπύους γινώσχειν χρὴ τοῖσί- 
ὃε τοῖς σηµείοισι. πρώτον μὲν εἰ ὁ πυρετὸς οὐκ ἀφίη- 
σιν, αλλὼ τὴν μὲν ἠἡμέρην λεπτὸς ἴσχει, τὴν δὲ νύκτα 

πλείων καὶ ἱδρῶτες πολλοὶ ἐπιγίνονται βηχύς τε θυμὰς 
ἐγγίνεταυ αὐτέοισο καὶ ἀποπτύουσιν οὐδὲν ἄξιον λόγου, 
καὶ οἳ μὲν ὀφθαλμοὶ ἔγκοιλοι γίνονται, αἱ δὲ γνάθοι ἐρυ-- 

θήματα ἴσχουσι, καὶ οἳ μὲν ὄνυχες τῶν χειρῶν γρυποῦν- 
ται, οἳ δὲ δάκτυλου Θερμαίνονταυ καὶ μάλιστα ἄκρου. καὶ 

ἐν τοῖσι ποσὶν οἰδήματα γίνονται καὶ σιτίων οὐκ ἔπιθυ- 
µεέουσι καὶ φλύκταιναι γίνονται ἄγὰ τὸ σώμα. 

ο ω 3 ’ 3/ ” ω ’ 5, 3 

Όσοι πῖον ἆθρόον ἔχουσιν ἔνδον τοῦ σώματος, εἴτ 
χ ο » 

οὖν ἔτι περιεχόµμενον ἓν τῷ φλεγμαίνοντι μµορίῳ πρόσθεν 
., ο ” 3 

εἴτε καὶ μετὰ τὸ ῥαγῆναι, δυνατόν ἐστιν ὀνομάξεσθαυ τού- 

Παϊ, Ίαπι ἁπῬίαπι ἨποἨ εβι απίπ Ῥα5 1]]α {η Ῥατίο οο]- 

Ἰεοίππι Ῥοπάεσίθ Γεπ[απα {πνε]μαί, 

Ι.Χ. 

-4ἱ ριγμ]επίος οπιπες Πΐ[εε [1ᾳηίς «οβποΓοετε οροτεεῖ. Ῥτὶ- 
πιμπα ομµἰάεπα [ι Γεὐτίς γιοι ἀἰππιεε, εγω ἰπιεγαιμ {έ- 

πηῖς ἀεείπει, πιοοίµ. Φετο ππα]οΥ, εἰ πιω[εὶ [μάοτες οδοτίμπ-- 

ἓγν 1μ[είφμε εἰ ἓπ[[ιεπᾶί εμρἰάιιας ἐρ[ς Ἰπεί εἰ πτλτί 

ε[[αιμ ἀϊξπμπι εκ; μι, οεμµἰίφιε εανὶ Πτμπε, ππαἶας Τι” 

θογες οὐ [ιᾶεπε εἰ µπβµες φμἰάειπ Ἱπαπιµπῃ αώμπεί ευα- 

ἆμπε, ἀῑσιεί φετο [ιηππὶ ππαπίππε ἐπεαίε[εμπὶ εἰ ἵπ γεᾶί- 

δις ἕμππογες [πε εἰ εἶδος ποπ αγρειµπῖ εἰ ρΠΙγοίαεπαε 

Ῥετ ἰοέμπα εοτρις παμπ. β 

Οἱ ρας οππιπ]αΐαπι 1πίτα οΟΥΡΙΗ5 ἹιαῬεπί [νο αὀ]ιαο 

Ίπ Ῥατίε Ρ]]ερπιοπο Ἰαροταπίο ἀειπείας Ρρεῖας πάπα Τρία 

ταπηραίαχ, ᾖνο εἰίαπα ]άπι ταρία [αρριταίοπο ε[α[απα εί, 
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τους ἐμπύους. αλλ εἴθισται παρα τοῖς (σλροις, μόνους ἢ 

μάλιστα τοὺς κατὼ θώρακα καὶ πνεύμονα τὸ τοιοῦτον ἔχουν- 

τας πάθος ἐμπύους ὀνομάξεσθαι. περιέχεται δὲ μετὸὼ τὴν 
ῥῆξιν ἐν τῇ μεταξὺ Φωώρακός τὲ καὶ πνεύµονος χώρα τὸ 

πῦον τοῦτο καὶ εἰ μὴ διὰ ταχέων ἀναπτυσθείη, φθινωδῶς 

ὠπόλλυνιαε, πυρέττοντες λεπτῶς μὲν, ἀεὶ δὲ πως αὐξανομέ- 

γης τῆς θερμασίας εἰς νύκτα" καὶ γίνεται τοῦτο πᾶσι τοῖς 
ἐκτικῶς πυρέτιουσιν, οὐ τῷ τῆς διαθέσεως λόγω τῆς νυ- 

κτὸς αὐξανούσης αὐτοῖς τὸν πυρειὸν, ἀλλὰ κατὰ τι συμβὲ- 

βηκὸς, ὕπερ ἐστὶ τοιοῦτον ἐν τοῖς κας ἑκτικοῖς 

πυ ρετοῖς, αὐτὰ τοῦ ἑώου τὰ στερεὰ μόρια διάπυρα γίνεται. 

κατὰ τοῦτ οὖν αὐτὸ αξὲ παραπλήσιος ὁ πυρετὸς ἓν ἑαυτῷ 

μένει τὴν θΘερμασίαν ἔχων, οἵαν περ {ᾗ τίιανος αμυ δρὼν 

τοῖς ἁπτομένοις. ὅταν γοῦν φάγωσίέ τε καὶ πίωσιν, ὕμοιόν 

τι συμβαίνει τοῖς γινομένοις κατὰ τὴν τίτανον ὕδατι βρα- 

χεῖσαν, ὧστε τοὺς ἁπιομένους έξωθεν αἰσθάνεσθαι πολυ 

Θερμοτέρου τοῦ κάµνοντοο. ἔδειξα δὲ τοῦτο πολλάκις ὑμῖν 

ἐπὶ τῶν ἀθῥώστων, ἄλλοτ ἄλλῳ καιρῷ θρέψας τοὺς οὕτω 

ἀἱοῖ απϊάεπι τεοίο Ῥο[ίαπέ ἔμπυοι, Ἠοο εβ [αρραταϊῖοπθ 

αΏεοῖῖ, νοταπι αρπά πιεᾷίσος τεοερίαπι ε[ ἑο5 ἀππηίακαϊ 

αιἲ ρο(Ππιαπι ἐμπύους αρρε]]ατῖ, απ]ρις 1η {λοτασε εἲ 

Ρα]πιοπε α[εοίας 1ο οοΠ[Πἰεγῇ. Ῥοπτο Ῥο[: ταρΒοπεπα 

Ρις Ί]]ιιά ἵπ πιεᾷῖο Ἰλογασί ραπιοπί[αιιε Γραϊϊο οοπΙπείαγ 

αο ΠΙ[ϊ Ργοπας εχογθείαχ, αερτος αμα εοη[απηξ. ἨΗϊ αἲι-- 

Ίεπι 1ενίίες απ] επι Γεργιοϊίαηί, αἰίαπιεηπ οπ]ος ποοία Ἱῃ-- 

οτεπιεπίπι ασοΐρετε Υἰάείατ,. 1ά αποὰ οπιπ]βης αοοϊἆετο 

{οιεί, αι Γεῦτε Ἱεοίῖοα Ρτε]επῇ ΓαΠί, που αιιοὰ ποκ {9- 

Ῥγεπι 1ρ[5 α[[εοίι οΥρο αἀαιρεαί, Γεά εκ αἴᾳιο αοοϊζεπᾶ 

ααοά ε[ὶ ε]ηςπιοάί 1 15 {ερτῖραδ α4μάο Ἱεοίῖσαε ἨΠαποι-- 

Ραπίας, Ρατίος ἀρίαο απίηια]ί [ομάας Ίβπεπῃ Γεγνογεπηᾳιιθ 

οοποϊρίαηί.  Εεῦγῖ Ἰίαφπο ΠΡΙ Πα] Ρετρείιο ππαπεί, 

εἶαδᾳάε οαἷος πί εἰ οα]οῖ αἆ {αοίαπι οβίπ[ας ε{ἰ, οἶρο απ- 

ἴοπα Γηππρίο εἰ ροία πιμ]ίο ενας{ί Υεµεπιεπ!ϊος, Πο οα]κ 

οπῖ αΠιία αθπα εΠ, ααοᾷ αωἰάεαι πιαπΙ{εβο 11 Γεπαηῖ, 

ααὶ πηθη πι αἀπιογετίηῖ. Ἠοο απίεπι [αορο ΥοΡῖς ἵη αεσγῖς 

οΠεπάϊΙ, ααὶ {εῦχγο Ί]]α οοττερίῖ εταπί, ἀῑνετῇς {επιρογίρας 
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πυρέξαντας, ἵνα πεισθῆτε διὰ τὴν τροφὴν γίνεσθαι τοῦτ. 

αὐτοῖς, οὐ τῷ τῆς διαθέσεως λόγω. ἐναργῶς γὰρ φαίνεται 
συμμεταπίπτειν ἡ πυρετώδης θερμασία τοῖς καιροῖς τῆς τρο- 

φῆς, αὐτίκα μὲν ἐπὶ ταῖς προσφοραῖς τῶν σιτίων αὐξανο- 

µένη σφοδροτατή τε ἑαυτῆς φαινομένὴ κατὰ τὴν ἀνάδοσιν 

αὐτῶν. διὰ δὲ τὴν ἀθῥωστίαν τῆς δυνάμεως ἱδρώτες ἔπι- 
γίνονται συνεχεῖς, διαφορουµένης τῆς ἀναδοθείσης τροφῆς. 
αλλὰ καὶ βῆξαι, φησὶ, θυμὸς αὐτοῖς γίνεται, τουτέστε προ- 

θυµία, καὶ ἀναπτύουσιν οὐδὲν ἄξιον λύγου. εἰἐ γὰρ ἔπτυον, 
οὐκ ἂν ἔμπυοι διέμενον. αἰτία δὲ τοῦ μηδὲν ἀναπτύειν ἄξιον 
λόγου τριττή" τοῦ πύου μὲν αὐιοῦ 1 γλισχρότης καὶ πά- 
χος, τοῦ δὲ περιέχοντος ὑμένος τὸν πνεύμονα πυκνύτης, 

ἀθῥωστία ὃ᾽ ἐπὶ τούτοις τῆς τοῦ κάμνοντος δυνάμεως. αλλὰ 
καὶ οἳ ὀφθαλμοὶ, φησὶν, ἔγκοιλοι γίνονται, κοινόν του τοῦτο 

τών χρονίων ἁπάντων πυρετῶν καὶ μάλιστα τῶν ξηθαινόν- 
των ἐπιφανῶς. ἐρυθραίνονταί τε τῷ μῆλα διὰ τὴν ἐν τῷ 

πνεύμονι Θερμύτητα καὶ διὰ τᾶς βῆχας. ἄμφω γὼρ ταῦτα 

Θερμαίνει, τό τὲ πρὐσωπον καὶ ὅλην τὴν κεφαλήν. ἀπό τὰ 

οἵριπι 1ρίι εχµίρεμς, τί ογεζετείῖς 1 α οἱβο, ΠΟΠ ἃ ΠΙΟΤΏΟ 

Ῥτοσεάετε. ϱϐεγπῖίατ επῖπι ενιἀεηίες {εΏγί]]8 οαἱογ αἆ οἳρί 

ἵεππροτα Ἰπο]πατί εἴ ππαίατε, ϱὐ1ρρθ αἱ ἆάπι 1ρ[ε οἴρις 

Γαπαίασ, Ἰπογείοςγε, πι ἀῑδετιίαν 1π οοτρΏς [εα1ρ[ο νεµε- 

πηεηίιος Πετὶ νιἀεαίατ, Οαείεταπι ρτορίετ Ιπιρεςι]τίαίεπι 

υιγίαπα {πάοτες {γεφπεηίες οτΙαπίατ, Ῥες ΠαΠίαπι αθεαπίθ 

απιεπίο φαοά ἀῑσε[ίαπι {μΙ{. Ομίή εἰῖαπι α[ῃς εἰ ἱμ[ποπάϊ 

οαρ]άίας 1πΓε[ιαπί εἰ Ῥεπε πΙμΙ] εκ[ραυπῖ. ΊἈαπι { [Γρπε- 

τεηί, ΠΟΠ ε[Πεπί ρατι]επ. Όσο ααίεπι ΠΙΠΙ] Ῥτορο [ραίῖ 

τε]οίαπέ, οαμ[α ἱγρ]εςκ ε[ι, Ιεπίοι εἰ εγα[Ππίίες {ρβας ρι- 

τῖδ, ἀεπ[ίαν πιεπιΏγαπας 4π4ε ῬΙ]πιοπεπι οοπρ]εοβίατ εἴ 

ΡΓαείετεα ντι αεστοίαπ{15 Ιπιρεοϊ]]ίας. Θεά εἰ οοσ]ος 

ἀῑσαΙῖ οανος Πετὶ, 1 ααοά {εβεῖρις οπιηῖ]ρας Ππγείεταίϊς 

οοΠΙπΙάΠε ε{[ι εἰ 15 πιαχίπε οϱαο νεμειπεπίετ εχΠοσαΠὲ, 

Μα]ας «ᾳποφ1θ ταθεπὲ α οαἱοτο ρι]πιοπίς εξ μ[Π, Ἠαρο 

επῖπι απ1Ώο ἴτππι {αοῖεπι ἔαπα οαραί ππϊνετ[απα εκοα]ε[αοἴαπῖ, 

Δά Ίαεο γάροτες 1Π ες {εγηπίας εκ Ἠμχίοπο, Ύαμᾶε 1π 
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τοῦ κατασκήψαντος εἰς τὸν πγεύµιονα ῥεύματος, ἀτμῶν ἀνα-- 

φερομένων εἰς αὐτά. οἱ ὃ᾽ ὄνυχες γρυποῦνται τῶν στηρι- 

ζουσῶν αὐτοὺς ἑκατέρωθεν σαρκῶν ἐκτηκομένων. [65»] 
οἳ μὲν οὖν δάκτυλου καίτου καταψυχόμενου τουπίπαν ἐπὶ 
τῶν χρονίως νοσούντων ὅμως ἐν πᾶσι τοις ἑκτικοῖς πυρὲ- 
τοῖς θερμοὶ διαμέναυσιν, ἐπειδὴ κατειλήφασιν οὗτου τὰ στὲ- 

ρεὰ μάλιστα μόρια τοῦ σώματος Κατά γὲ μὴν “πέους έαυ- 
τοὺς ἐναργέστερον φαίνονται Ὀερμότεροι, οὐκ ἐκ τῶν ἔξω 
μερῶν, αλλ ἐκ τῶν ἔνδον, ἔνθα τὸ σαρκῶδες αὐτῶν ἐστι. 

καὶ 3 αἰτία πρὀδηλος, εἴ γξ μεμνήμεθα τῶν ἐπὶ ταῖς προσ-- 

φοραῖς εἰρημένων. ἔνθα γὰρ ὑγρότης ᾖ δαψιλεστέρα σα- 

φέστερον ἐν τούτοις χωρίοις ἡ Ῥερμασία φαίνεται. προή- 

κοντός γε μὴν τοῦ χρόνου καὶ οἳ πόδες αὐτῶν οἰδίσκονται, 

τῆς τοῦ σώματος ὅλου νεκρώσεως ἐκεῖθεν ἀρχομένης, ὡς ἂν 

ποθῥωτάτω κειμένων μορίων τῆς ἀθχῆς. τηνικαῖτα Ίδη καὶ 

ἀνόρεκτου γίνονται, νεκρουµένης δηλονότι τῆς ὀρεκτικῆς ὃυ-- 

νάµμεως ἅμα ταῖς ἄλλαις" καὶ φλύκταιναί τινες ἐπιγίνονταυ 

διαβρωτικών ἰχώρων ἀθροιξομένων ἐν σώματι. ποιαὐτην 

ΡΠΊΠΙΟΠΕΠΙ ἀεοπραί. Εἰαπί απἴεπι αζαποῖ ππσαςς αὐ[απι- 
Ρία απα Πτπιαπίας αἰτίπαιο 64Υ16. ΕΒΡΙΡΙΗΠ γετο απαπινῖ5 

Ρει ΟΠΊΠΕΡ Υείετοεδ ΠΙΟΓΡΟΡ το[ΓΙΡεγαπ{Ης, αἰίαπιεα 1Π οπι- 

πῖρας {ερτῖρας Ἰοοίῖοῖ οα]άϊ ρετπιαπεηί, Ῥτορίετεα ᾳποὰά 

Ί]]αε [ο]ϊάας οοτρογῖς Ῥρατίες πιακῖπιο οεοπραταπί. Εί μὶ 

{απε εκίτεπια Γι Ῥατίε Πο εχίγα πίἰάεπι, {[εὰ πίτα αδί 

1ρ[οταπα οατο ε[ἰ, [οπίαπίας ππαηϊ{ε[ίο οαἱἱάϊογε. Οσ]ας 

τεῖ Ρεγ[ρῖοπα ρτοπας οαυ[α ε[ί, Π εοταΠι 41αε ἆε εχμ]- 

Ῥιήοπο οιδῖ ἀῑκίπας, τεοογάαπιας, ΊΝαπι απο Ίοσο Ρρ]α 

ε[ι Παπιϊἁτία[ἶς, 1]]ῖο εἰῖαπι οα]ου οορίοῄας εχυρεγαί,. Ῥοττο 

1 ρεάιραδ πποτρο ἰτα]μεπίο {ππιογες εχοϊ(απίας, ᾳαοά αὐ 

11116 ῬτΙπΙάπα ἴοί]μςδ οοτροσῖς Ἱποῖριαϊ Πη(οετῖίας, αἱ α Ρραί- 

Ώρας Ιοηριῆπιο α Ῥρτϊποῖρίο ἀἰ[απίίρας, ἆαπι ἴαπι 1ρ[ς 

εοποϊώιί αρρείτίᾳας, οχ[πεία [οἴ]σεῖ πα οΠι 45 8ΡΡε- 

ἴεπάϊ {αοι]ίαίαε, Ῥαβι]ας οἰίαπι αἰίᾳααα ονιαπίατ, τοάεπία 

[αΏ]ο {π «ΟΥΡοτΘ οοαοθιναίΐα, Θὶο ΕΠΙΠΙ ες 1ὗγο Γεουπάο 
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γὰρ αὐτῶν ὁ ᾿/πποκράτης ἐδίδαξε τον ενβοήν εἶναυ ἐν τῷ 

δευτέρῳ τῶν ἐπιδημιῶν ἠνίκα φησίν' ἐπιγίνονταυ (449) 

μὲν ἓν τῷ δέρµατι ἐχῶρες, ἐγκαταλαμβανόμενόι δὲ θερμαί- 

νονταυ. οἱ γὰρ ἐχῶρες οὗτου τὸ μὲν ἄλλο τοῦ δέρματος ὕσον 
µανώτερόν ἐστι διεξερχόµενου καιὼ τὸ έξω πέρας αὐτοῦ 

πυκνύτερον ὂν ἴσχονται. διστᾶσι δὲ τοῦτο καὶ ἀφιστᾶσεν 
ἀπὸ τοῦ ἔνδον ἀθροιζόμενοί τὲ κατ αὐτὸ τὰς φλυκταίνας 
ἑργάζονταυ. 

“ Γ 

ται. 
« ΄ 4 ” 3 ! - 3 , » ἃ ” 

Οκύσα μὲν οὖν ἐγχρονίδει τῶν ἐμπυημάτων ἔχει τὰ σημεῖα 
.”,ω ’ 3 ’ ι “ων 

ταῦτα καὶ πιστεύειν αὐτέοισυ χρὴ κάρτα. ὁκόσα δὲ ὁλι- 
’ 3 ’ 3, 3 

γοχθὀνια ἐστιν, ἐπισημαίνεσῦαυ τουτέων ἤν τι ἐπιφαίνη- 

ταυ οἷα καὶ τοῖσιν ἐν ἀρχῆσι γινομένοισιν ἅμα δὲ καὶ 
{ ” ε 3, 

ἤν τι δυσπγούστερος ἤ ὁ ἄνθρωπος, 

/ 
” / νά α ω 

Καλῶς εἶπε πιστείειν χρῆναι τοῖς τῶν λρονιξόντων 
ἐμπυημάτων σηµείοιο. οὕτω γάρ ἐστιν ἰσχυρὰ τὴν δύναμιν, 

ερ]ἀεπιῖοπ Ἡιρροοταίες ἀοοπῖί σεπονατῖ, Ίππο ἵπ πποᾶτιΏα 

[ουἱρεῦς: [απῖες φμίώεπι ἵπ εµίε [μμεγυεπῖέ, ἐλίο αµίε ἄε- 

τεπία ἱπεοαί[ε[οί. «αεο επίπι [απίες φµπα γατί(βιππαπι ομεῖς 

Ῥατίεπι ρεγιγαπ[τεγίὲ Τπ επείππα ἔρ[ιις [μρεγ[ιοίε, φµαε ἀειι- 

Γον ε[ῖ, ἱπρίπριιμή, ᾗαπο αμίεπὶ εἰία αὖὐ ία ἴπίεγπα ομέα 

ἀἰγιπεῖε εἰ [ε]ωπρῖε αἴφιε ἰπ εα οοἰἰεεία ρι[έμίας [μγοίίας. 

| ΓΙ, 
Οιάεομηφιιε 1ΦΙίΗΥ ἀἱμίμγπαε [μπε [αρριταιίοπες Ί[ία Ίνα- 

δεπί [σπα εἰ τὶς αἀπιοάμπι [ιάεπά μπα ε[ξς σιαε νεγο 

Ῥαμοὶ [ωπὲ τεπεροτῖς, Πὶς [ιρπὶς ἄεργε]μειάεγε ορογεεῖ, 

{ φαιά εοτιπῃ αρρατεαῖ, ομα[ία ει ἰὶς Φμαε ΙπίεΥ ἐπίία 

ές [ιπιιί αιμίεπι εἰ [ῖ αἰἰφμαπίο ἀἰΠοἰτμς [ρίτει |ιοῦιον 4 Ρ 

Ἠεοίε ἀῑκιί νείεγηπι [αρραγαβοπασα Πσηῖς Πάει αᾱ- 

Ἰαρεπάαπι ε{[ο, ΊΝαπι νἱτές ἰαπίας Παρεπί, αἲ πα]]ααπι ἆι- 
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ὡς µηδεμίων ἀμφιβολίαν ἑαυτοῖς απολεἰπεσθαι. τὰ ὃ ολι- 
γοχρόνια γνωρίδεσθαι διὰ τῶν ἔμπροσθεν εἰρημένων" ἦν ὃ 
ἐκεῖνα, τὸ ῥϊγος καὶ ὃ πυρετὸς καὶ τὸ βάρος εἴτε τι τὼν 
ἐπὶ τοῖς χρονίοις εἰθημένων 1δη Φαίνοιτο καὶ εἰ δυσπνού- 

στερος ὁ κάµνων γένοιτο παρὰ τὸ πρόσθεν, ανάγκη γὰρ 
τοῦτο συμβαίνειν διὼ τὴν στενοχωρἰαν τοῦ πνεύμονος , ὅταν 

καταλάβη τὰς κεγὰς χωρας τοῦ Θωώρακος τὸ πῦον. 

ξρ᾽. 
, Τὰ δὲ ταχύτερον αὐτέων καὶ βραδύτερον ῥηγνύμενα τοῖσδε 

Φινώσκειν χρή᾽ ἣν μὲν ὁ πὀνος ἕν αρχῆσι γένηταυ καὶ 
ε ’ 3 5 κ 3 ς ολ Π 3 3 

ᾖ) δύσπνοια καὶ ἡ βὴξ καὶ ὁ πτυελισμος διατείνευ ἐς τας 

εἴκοσιν ἡμέρας ἔχων, προσδέχεσθαυ τὴν ῥῆξιν ἢ καὶ ἔτι 
2 4 ς , « ή ./ Δ 3/ 

ἐμπροσῦθεν. τν δὲ Ἰσυχέστερος ὁ πὀνος εί καὶ τἆλλα 

πάντα κατὰ λόγον, τουτέοισο προαδέχεσθαυ τὴν ῥῆξιν ἐς 
ἕστερον, προσγίνεσθαι δὲ ἀνάγκη καὶ πόνον καὶ δύσπνοιαν 

Μαὶ πτυελισμὸν πρὸ τῆς τοῦ πύου ῥήξεως. 

Ῥϊϊαπάϊ απίαπι τε]πφμαπί, Όπαρ νογο Ῥτενος Γαπῖ, α]ῖῖς 
απἱα ἀῑοῖί οορπο[οιπίασ, Ἠεπιρε Ἠοχτογε, {ερτε εἰ ρταν]- 

ταίο ϱαἳ 15 Ῥγαείεγεα, Έµαο Ίαπι ἆε Ἰοησῖς εκρ]ἰοαία [απίς 

αἆ αεο {ΠΠ 4εσεσ Γρίτίίαπι ἀῑ[ιοῖμας Ύπαπι απίε ἱταλμαί, 14 

επΙπι πεσε[οτΙο αοοἰἀῖῖ ρτορίες ρα]πιοπῖς απραΠίαπας απατη 

Ρι5 νασοπα ἰλοταοῖς [ραΐϊα οεοαραΠς6 ῥραχ]Ε, 

ΙΓ ΧΠ. 

4ἱ επ Ἱῖς οµαε εε]ετίμς αμὲ ἰατάιις γμπηρηπέμτ, Πῖς [1ρπὶς 
ϱΟΡΠΟΓοετε ΟΡΟΥΙΕΙ: { ἀοίογ φμάεπι μετ Ἱἰπίεα ογἰαξμγ 

εἰ [ρίταπαὶ ἁῑ[Πειίιας ας ἐπί] εἰ [ριιαίίο φρετ[ενεγαπο 

αἆ φἰδε[παμπι ἀἰεπι οὐ[ιάεαι, επ/μεείατε τιρίίοπεπα υεἰ 

εεἰαπαπµπα ρτίµς ομοτἰεὲ, [ υετο φιειίογ [τε ἀοίογ εἰ ρΥο 

Άμ]ις γατῖοπε οαείεγτα ουππία 1ίς επ]μεοίατε τµρίῖοπεπι 

Ῥο[ἐεγίις, Άγαείιεγεα νεγο εἰ ἀοΐογεπι εἰ ἀγ/ρποεαπι εἰ 

/Ριιαιίοπεπι απίε ριγὶς εγιρείοπεπι οδοτὶγὶ πεεε[]ε ε[ἢ. 
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Εά. ματι. ΠΠ. Γοδδ.. «) ΓΕ. Ῥα[. Υ. (149.) 
[675] ᾿Εξ ὧν ὅτι ῥαγῆναυι κἰνδυνός ἐστι τὸ διαπυϊῖ- 

σκύµενον, ἐγεστὲ σοι προγινώσχειν ἐκ τούτων καὶ ὅτι θᾷτ- 
τον. ἐστι δὲ ταῦτα πόνος καὶ δύσπνοια καὶ βὴξ καὶ πτυε- 

λισµός. ἐὰν μὲν οὖν συνεχῆ τε γίνηται καὶ ἰσχυρα, ταχεῖαν 

ἔσεσθαι σηµαίνει τὴν ῥῆξιν, ἐὰν δὲ μήτε συνεχῆ μήτε ἰσχυ- 

ρα, χρονιωτέραν. ἀνάγκη δὲ διαβιβρωσκομένου τοῦ περικει-- 

µένου τῷ πύῳ σώματος ὑπὸ τῆς δριμύτητος αὐτοῦ, πόνον 

μὲν γενέσθαι δι αὐτὸ τοῦτο, βῆχα δὲ καὶ πτυελισμὸν ἰχῶ- 
ρὐς τινος Ίδη λεπτοῦ διεξερχοµένου τὸ περιέχον σῶμα. 

δυσπνοοῦσι δὲ καὶ δι ὅλην μὲν τοῦ νοσήµατος τὴν κατά- 

στασιν, ἐξαιρέτως δὲ διὰ τὴν προσγινοµένην ὀδύνην, 

ξγ. 
ΜΗ 1 , ᾱ 3 οἱ. . ο ο 

ΤΙεριγίνονταυ δὲ τουτέων μαλιστα μὲν οὓς ἂν αφη 0 πυρε- 
3 . Δ ας 3 

τὸς αὐθημερὸν μετα. τὴν ῥῆξιν καὶ σιτίων ταχέως ἐπι- 

Φυμέωσε καὶ ὀίψης ἀπηλλαγμένοι έωσι, καὶ ἡᾗ γασιὴρ σµι- 
« / ς -” 

πρά τε μαὶ ξυγεστηκὀτα ὑποχωρέῃ, καὶ τὸ πῦον λευκόν 

Ἐκ Ισάεπι Πο[ῖ5 (παπα ψοπιῖσπα γρίῖοπεπα ρεγῖου]ο[απι 

ε[ζε ο[ιεπάηῖ, Ιπίε]]ῆσες εἰίαπι απ [εγίπς εΓαπἹρεγο Πεβεαί. 

Ὀππί απίεπι 1ίας: ἆο]οτ, (ρϊττίας ἀῑ[ισυ]ίας, {[ῇῇς εἰ [οτοα- 

ἴ15. Όπαο απἶάεπι Π εἴ ρετρείπο εί γεµεπιεπίετ {π[ε[ίαπέ, 

οἽίο Ταζπγαπα [οἰαίῖοπεπι ροτίεπάμΠί. ΑΦἱ νοεγο πεο Ῥεγ- 

Ρείπο πεο νεµεπιεπίεί Ἠησεπί Ἰατάῖαδ,  (αείεγαπι πι 

ριτί νιοεῖπαπι οοχγρας 1ρίαπι αοτιπιοπία ετοάίατ, ἆο]ογεπι 

εκοϊ{ατῖ πεεε[ε εἴἰ, [απο απίοπι αἰἴηια αμα {επαῖ ρετ 

οοτριας Ἰά 1π ᾳπο οοπο]η[απι Ῥα5 ε[ῖ, ἱταπσεππίς, (π[Ππι εί 

[οτεαίαι. Θρίσίίαπι απίεπα ΙΙ ἁΠοια]ίεν {πααπὲ παπι 

Ρος ἰοΐαπι πιοτρῖ οοπβΙαοπεπα, «πἩπι ππαχίπιε ρτορίευ 

χεζξεΠ5 οΡοτίαπα ἆο]ογοαπ]. 

ΙΤ ΧΠΙ. 

8μμεγ[ωπὲ αμίευα εν Πῖς μοεί[[ηηµηη, φµος [εζγὶς εοἄ επι γο[ὲ 

γμείοπειι ἄἱε ἀἰιπί[εγιε ει οιμῖ εἶδος οεἰεγίεγ αργρείαπὲ 

ει [εί [δεγαεὶ [πες εἰ νεπίετ ἔμπι επίσια ἔμπι εοπιραεία 

ἀε]ίείαϊ εἰ γιμς αἰδμπι εἰ ἰαευε εἰ ε]ισᾶεπι εοἰοτὶς [τε ει 
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τε καὶ λεῖον ὁμόχροον ᾖ καὶ φλέγματος ἀπηλλαγμένον καὶ 

ἅτερ πόνου τὲ καὶ ῥηχὸς ἰσχυρῆς ἀνακαθαίρηται. ἄριστα 

μὲν οὖν οὕτως καὶ τάχιστα ἁπαλλάσσουσιν. ἢν δὲ μὴ, 

οἷσιν ἂν ἐγγυτάτω τπουτέων Ίίνονται. ἀπόλλυνταυ δὲ ο- 

σιν ἂν ὅ τὲ πυρετὸς αὐθημερὸν μὴ ἀφείη, ἀλλὰ δοκέων 

αὐτέους ἀφιέναι, αὖθις φαίγηταυ ἀναθερμαινόμενος, καὶ 
δίψαν μὲν ἔχωσι, σιτίων δὲ μὴ ἐπιδυμέωσι, ἡ κοιλίη ὑγρὴ 

ᾖ καὶ τὸ πῦον χλωρὸν καὶ πέλιον πτύη ἢ φλεγματώδες 

καὶ ἀφρώδες. ἣν ταῦτα πάντα γίνηται ἀπόλλυνταε, ὁκό- 
σοισι ὃ ἂν τουτέων τὰ μὲν ἐπιγένηται, τὰ δὲ μὴ, οἱ μὲν 
αὐτέων ἀπόλλυνταιν οἱ δὲ ἓν πολλῷ χρόνω περιγίνοντασ, 

αλλ ἐκ πάντων τῶν τἐκμηρίων τῶν ἐόντων ἐν τουτέοισι 
σημαίνεσθαι καὶ τοῖσιν ἄλλοισιν ἅπασιν. 

“ [ιά .] / ο . 

Οὗτος ἅπας ὃ λόγος ὃ ἀπὸ ταύτης τῆς λέξεως ἀρχό- 
ε. ΝΔ - - ”’ τ 

µενος ὅλος ἐστὶ σαφΏς τοῖς µεμνημένοις τῶν ἔμπροσθεν εἴ- 
’ ς απ 3 3 Δ ” ’ 

θημένων. ἐπερβὰς οὖν αὐτὸν ἐπὶ τὰ συνεχῆ µεταθήσομαι. 

α ρϊεμίία ἰἱδεγηπα εἰ οἶίγα ἀοίογεπα εἰ επ/]τπι τν εἶιεππεπιέεπα 

εχριγδειµγ. δίο φμϊάεπι οριείπε εἳ εεἰετγῖππε [ἱῶεταπειῖ 

{πε παὐεσν Πί φμΐόις ργοπῖπια Πῖς οοπεἰσετίπε. Ίπιεγειῖ 

νετο φιος εἰ [εὐγὶς εοάεπαῃ αε ποπ ἀἰπιί[ετίε, [εά φικµηα 

υἰάεπεμγ ἀῑπιί[ι[]ε, Ἱεεγμπι Τεεαἰε[οεπς αρραγεαι εἰ [εσα 

ομίάεπα Ἱιαδμεγίπὲ, οἶδος νετο ποπ αρρειϊνεγίπὲ εἰ αἶνιμς 

Ιἰσμίάα ᾖ[μετῖε, γῬι[φιε εν ρἱἰγίάἰ μαἰίάμπι εἰ {ἰρὶάμηα 

επ/[ριιετὶπὲ αμτ Ρἐεμ ἔεο[ιετα αμ Γριηπο{ πι. δί Ἰαεο οπιπία 

εοπΙϊφεγίπε, ἴπίετεμπι. -άὲ αμίδις ει Πὶς φιμαεάαπι ας- 

οε[]ετίπὲ, οκαεάαπα πο, ἐρ[ογμπα φιϊάαπι Ιπίεγεμπε, φιῖ- 
ἅαπι εἰϊαπι παμ]ιο μο[ὲ ἔεπιροτε [αρεγ[έες εραάμπιε. Ἰε- 

τωπι ευ οπιπἰύης [ρπίς Φµαε αά[ιωπε μπα ἵπι [5 ἔτι ἴπι 

αἰἰίς οπιπἰδις σοπ]εοιγαπι Πασετε ομογὲεί. 

Τοία Ἰαεο Γεπίθηβία αἩ Ἠαο ἀῑοίίοπαο Ππεοιρίεπε Ῥίαπε 

Ρετ[ρίοπα ε[ὶ 15 ᾳαἱ ᾳπαε αηίε ἀῑοία [απί πιεπιοτῖα {επεπί. 

Όπατε εᾱ οπη]ἷα αἆ τε]ῖηπα Ρτορτεάἴατ, 
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ἕ 

ε / η ευ , , 3 ” - 
Οκόσοισυ δὲ ἀποστάσιες γίνονται ἐκ τῶν περιπνευμονικῶν 

τΣ / 
νοσημάτων παρὰ τὰ ὥτα καὶ ἐκπύουσιν ἐς τὼ κάτω χω- 

» - 
ρία καὶ συριγγούνται, οὗτου περιγίνονταν. 

Τὸ συριγγοῦνταυ μόνον ἀσαφές ἐστιν ἐν ταύτῃ τῇ ῥή- 
σει κατὰ μεταφορὼν εἰρημένον. αἳ γάρ τοι σύριγγες αἳ κυ- 
θίως ὀνομαξόμεναι, ταῦτα δὴ τὰ μουσικῶν ὄργανα, προµή- 

πεις ἔχουσι κοιλότητας" αἷς ὅταν ἓν τοῖς τῶν ζώων σώµα- 

σιν ὁμοῖαι παρὰ φύσιν γεννῶνται, διὰ τῆς αὐτῆς προσηγο- 

θίας δηλοῦνται. .δοκει δή µου καὶ νῦν ὃ /πποκράτης διὰ 

τὸ τῆς διεξόδου πρόµηκες κεχρῆσθαι τῷ συριγγοῦνται ῥή-- 
µατι. [0561] τὸ δὲ σίµπαν τοῦ λόγου κεφάλαιόν ἐστι περὶ 

τῶν ἐπιγινομένων τοῖς περιπνευμονικοῖς ἀποστάσεων, ἐνίοτᾶ 

μὲν εἰς τοὺς ὑπὸ τοῖς ὡσὶν ἀδένας, ἐνίοτὲ δὲ εἰς τὰ κάτω 

τοῦ Φωώρακος χωρία. 

ΕΧΙΥ. 

Ομἱδισομπφιε επ γμεγὶρπεμπιοπὶοϊς πιογδὶς αἴ[εο[]ις αἆ αα- 

γες βιπε ἐε αἆ ἰπ]ετίογες ῥατιες [αμρωταπὲ ᾖ[1ῇμίαπιφις 

δἱσπιωπὲ, Πἱὶ [μρετ[βίεες εραᾶάμπε. 

Εἰ[Πα]αε Γο]απι Ποπιεπ 1Π Ίαο Γεπίεπίία οΡ[οιταπι ε[ὲ, 

ἀῑοῖίας αὐίεπι ρε; πιείαρἹοταπι. ΊἈαπι 4ααε Π[α]αε Ρτο- 

Ῥτίε νοσαπίατ, 1]]αε, ἵπαπαιη, ααἷδας πἰππίας που[αἶ, ]οηςοβ8 

παδεπί βπαδ; απ1ρας {α απ Ππι]]ε 1Π οοτροσίβΏς αΠΙΠΙΕΠ- 

παπι ογ]απίατ, εοἀεπι ἀε[σπαπίατ Ποιηῖηθ. Εί πμ ααἱ- 

4επι Ηιρροοταίεν Ρρτορίεχ γίας, 4πα ῥρας {ετίας, Ιοησιιά]- 

πεπι Π[]αε ποπιεη νἰἀείανγ π{[ατρα[ο. ΕΠ αὐίοπι ἴοίῖας 

Γεπίεπί]αε οαριί 4ᾳε αξ[εεβιρας αι ρεγιρπεαπιοπ]οίς [αρετ- 

νεηῖαπί, Ππίεγάαπι 1π αἀεπας απῖ -Γαρ αατῖρας {απΐ, Ιπίεγ- 

ἁαπι 1Π Ῥατίεν {ιοχαοὶ {αβ]εοίαδ, 

6ΑΙΕΝῦ5 ΤΟΔΜ. ΧγΥΙΙΙ. ΡΑΒδ ΙΙ. ο 
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ες 4 «1. 4 . 8 λ ο -- . ὁ 
Υποσκέπτεσθαου δὲ γρ καὶ τὰ τοιαῦτα ὧδε, Ίν ὃ τὲ πυρε- 

τὸς ἔχη καὶ οἱ ὀδύνη μὴ πεπαυμένη ᾖ καὶ τὸ πτύελον μὴ 
4 , λ φ κα] , [- να ῃ ἐκχωρέη κατὰ λόγον μηδὲ χολωὺεες αἱ τῆς ποιλίης δια- 

νωρήσιες μηδὲ εὔλυτοί τε καὶ ἄκρητοι γίνωνται καὶ μηδὲ 

τὸ οὗὖρον κάρτα πουλύ τε καὶ παχὺ καὶ πολλὴν ὑπόστα- 

σιν ἔχον. ὑπηρετεῖται δὲ περιεστηκὠς ὑπὸ τῶν λοιπών 

πάνιων τῶν περιεστηκύτων σημείων, τουτέοισι χρὴ τας 

Μοιαύτας ἀποστάσιας ἐλπίζειν ἔσέσθαι. 

νἃ ε) 3 ’ ” ”. , 

Ἴὰς προἑιρημένας αἄποστασεις ὅπως ἄν τις προγινω- 
. ΐ ΔΝ /΄ - 

-σποι διδάσχευ διχῆ τεμων τὸν λόγον. ὡς τὸ μὲν πρῶτον 
” , - ν ν -” ΄ .) 

(460). αὐτοῦ µέρος εἶναι διδασκαλίαν τοῦ γενγήσεσθαυ τὴν 

ἀπύστασιν, τὸ δὲ δεύτερον διορἰζεσθαι, πότερον ἄντωθεν τοῦ 
Φώρακος εἰς τοὺς ὑπὸ τοῖς ὡσὶν ἀδένας } κάτω τῶν φρὲ- 

” »Σ. ) Ύ « .. 3 αἳ . " ’ 3 

φών. αρξόμεθα οὖν καὶ ἡμεῖς απ του προτέρου μέρους, ἐν 

ᾧ κπεφάλαιόν ἐστι δύσπέπτον μὲν εἶναι τὸ νόσημα, μὴ μµέν- 
-Ὁ ”) υ », ο 3 » ’ 

τοι Θανατῶδες. οὔτε γὰρ ἔαν εὔπεπτον 1, δὲ αἀποστάσέως, 

οχς 

Ίβα νεγο Ίμπο Τπ πποᾶμπι οοπ[ιάεγαπάα [ωπι. δί Γεῦτῖς 

Εειϊπεαέν ιεφμε ἀοἰογ [εάαειο [ε πεφκε [ρμεμπα εν Τα- 

ἴἴοπε μτοσεάαι πεφιε δι[ίο[αε αἰνι ἀε]εοίιοπες πεφιε [ο- 

ἱωι [ασε πεηµε [πεεταε ]ιαπὲ πεφµε μτγίπα αἀπιοάμπι 

πημ]ία εἰ εἴα[]α εἰ οορίο[µτα Ἰκαθεις [εάϊπιεπεωτα, Οὔὐ- 

/ετυσίμγ αμίετῃ [μρεγ/[ίες Γωέμγις αὐ οπιπίδις τε[φιῖς [α- 

ἰωατίδως βρπῖς, ὰὶς ομογίεῖ ἑαίες αὐ[οε[]ις Γμτιγος [μεγατε, 

Ώουεῖ ᾳποπιοᾷο απἱα ἀῑοιῖ αρ[οε[ῖας ρταενϊἆετῖ ρο[]πί 

ἀῑνι[α ἵπ ἆπας Ῥατίες ἀεπιοπβταοπε, απατηπι Ῥγίοτο φαἶ- 

ἀεπι Γαἴπτασα αΡ[οεΠαπα οβεπάϊί, Ῥο[ιεσίοτε γεχο ἁπίίπ- 

Ρα Γπρχαπε ]πογασεπι 1π αἀεπαδν οπῖ [αρ απτῖρας [απΐ, 

4η [Ππ0 ἱταπδνετίο [ερίο ἀερεαί εχοϊίακ. Ἐτ πο Ιδίίν 

ΡΤΙΟΥ6ΠΙ ρατίεια ἱτασίεπιας, ἵπ 4πα Ἠοο οαριί εί, πποςβιιι 

8ερτε απἰάεπι οοπεοφαῖ Ρροίἴε, πεο ἵάπιεπ ε[[ο ππογ{ενιιπη. 

Ναι Π {αοΐιε οοποοφπαίΙχ, ΠΟΠ ρετ αρ[εε[απι, [εά «ρε 
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Ελλ᾽ ἤτου δυ ἐκκρίσεως ἢ κατὸ βραχὺ λυθήσεται πεπανθέν. 
οὔτε ἂν ὀλέθριον ὑπάρχη, γενήσεταί τις ἀπόστασις ἀγαθή, 
μέσον οὖν αὐτὸ χρὴ τῶν τε ἐπιεικῶν εἶναι καὶ τῶν ὀλε- 
Θρίων. ὅθεν εἰκότως ὃ “Γπποκράτης ἔνια μὲν αὐτῶν τῶν 
γνωρισμάτων ἔγραψεν ἐκ τῶν κακών σημείων, ἔνια δὲ ἐν 
τῶν ἀγαθῶν, ἃ κατὼ µέρος ἤδη σοι δίειµι, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ 

τοῦ πρώτου ποιησάµενος, ὑπὲρ οὗ πρώτου κατα λέξιν οὕτὼ 

φησίν' ν ὁ πυρετὸς ἔχη, τουτέστι κατείληφε τὸν ἄνθρως 

πον, «ὥς εἰς ἀπυρεξίαν μηδέποτὲ ἀφικνεῖσθαυ καὶ καᾗ ὀδύνη 

μὴ πἐεπαυµένη ᾖ' παυσαµένης γὰρ αὐτῆς οὐκ ἀποστάσεωφ 

ἐστυ χρεία τις ἔτι προς τὴν λύσιν, ὡς ἐπιεικοῦς τοῦ νοσή- 

µατος ὄντορ, καὶ τὸ πτύελον, φησὶ, μὴ ἐγχωρέη κατα λό- 
γον, οὐδὲ γὰρ ὅλως ἀποστάσεως δεηθήσεται τὸ νόσημα διὰ 
τῶν πτυσµάτων ἀξὶ ἐκκαθαιρόμενον, εἶτ ἐφεξῆς μηδὲ χο- 

λώδεερ αἱ τῆς κοιλίης διαχωρήσιεο. εἴρηταν γαρ σου καὶ 
πρὀσθεν ὡς ἐν τοῖς χολώδεσι γοσήµασιν αἱ ἀποστάσιες οὐ 
γίνονται. χρὴ γὰρ ὠμὴῆν καὶ παχεῖαν εἶναι τὴν τῶν γχυμῶν 

ὕλην, ἵν εἴς τε χρύνον πλείονα ἐκπέσῃ τὸ γόσηµα καὶ μὴ 

δε ἐκκρίσέως, αλλ ἤτου δὲ αποστάσεως 1 µόνης πέψεωφ 

νασπα(ϊοπειαι απὲ ραι]αία οοποοοία5 ἀε[πεί, Π Ὑοιο πιοΓ- 

ΠΠετις ε{ί, πο Ρροίεβ π]]ας αὐ[οεί[ζας Ῥοπιφ οχονὶτῖ, ΊΤια- 

ας Ἰ]απα Ππίετ [αοῖ]ες εἰ Ῥεγηϊοίο[οθ πποάίμπι ε[Γα οροσίαίι 
εαπιπε οὗ τεπι Ἡϊρροοταβίεν ποίαθ αἶίας οιίάειπα Ῥοπας, 

α]ίαφ Ὑετο τπα]ας α[ΠρπανΙί, φμαθ 6ρο Ίαπι Ερί Παἰ]]αἰἶπι 
εχρομᾶπι α ΡΓίπΠα εχοτίας, ο παπι ἀ]]ο Ππ]ῖο ρτορο[αΙί 18 

νετρῖς: ᾖ [εῦγὶς ἀειίπει, τὰ ε[ Ῥτεμεπάϊε Ἡοπιίποεπι, αξ 
Ππίερταπι παπα παία σοχρις ἀπημίαί, Ἐε [ ἀοίοτ [πει 

ποπ ε[ὲ; Ἠϊο επῖπα [ οε[ῖανιε, πίῖαιε αΡ[οε[α ποι εβ ορια», 

ᾳπο πποτρυς Ρ]αοίάμς οἱ {αο]]]9 αβἰραίατ. Αίᾳπο β [ρµεμητη 
Ἱπου]ῖ, Φοπο πιοζο ποπ εἀἰεμγ, πθαθ επῖπι ορογ[εΡΙι αὖς-- 

οε[απι εκ «ο ΠΙΟΥΡΟ Πεχὶ, οπεπι Γραία Ρετρείπο τερΙί-- 

βαπί. Θοπὶρίέ ἀεϊπάο: [ αἶυμς δΙίο[α ποπ ἀε[οεπάίΙ. ἴπ 

πιοτΡΙς εΠΙπι Ε1]1ο[ς ποπ πα[οί αὐ[οεί[ας απίο ΗΡί οβεπάί-- 

πηαδ. Θϊηπϊίάσεπι ἨΠΠιογε οτιάοφ εί ογα[[ο είε οροτίαξ, 

υί 1π Ίοπσαπι ἴεπιρας Ρροτγ]σαίαζ ΠΙΟΥΡΗ6 πεο ναοιαίίοης, 

Γεὰᾷ νε! αρ[ίοε[α νεὶ [οἱα οοποοοίίοπε τεπεάίππι Ἱπγεηίαί, 

ο 
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ἑαθῇ. τὸ δὲ ἐφεξῆς τῴδε τινὲς μὲν οὕτω γράφουσι" μηδ᾽ 
εὔλυτοι καὶ ἄκρητοι γίνωνται, ὥσπερ ἔφη, μηδὲ χολώδεες αἱ 
τῆς κοιλἰής διαχωρήσιες, οὕτω μηδὲ εὔλυτου καὶ ἄκρητου 
γίνωνται», τοῦ μὲν ἀκρήτου πρὸς τὰς ἀμίκτους τῶν ἄλλων 

χυμῶν τινι ἀναφερομένου διὰ τὸ μίαν ἔχειν αὐτὰς ποιότη- 
τα τὴν τῶν χολωδῶν, τοῦ δὲ μηδ᾽ εὔλυτοι προς τὸ πλῆ- 

Θος τῶν ἐκκρίσεων, ὡς εἴτὲ καὶ χολώδεις εἶεν καὶ εύλυτου 

ὃν ἐκκρίσεως μᾶλλον ἢ δὲ ἀποστάσεως ἐσομένης τῆς κρ- 

σεως. ἔνιου δὲ ἐναντίως γράφουσι τὴν λέξιν ὧδε' μηδὲ χο- 

λώδεες αἳ τῆς κοιλίης διαχωρήσιες εὔλυτου δὲ καὶ ἄκρητου 

γίνωνται" εὐλύτους μὲν εἶναυ βουλόμενου τὼς συμμέτρως 

ὑπερχομένας, ἀκρήτους δὲ τὰς ὑδατώδεις καὶ ἀμίκτους. ἐθ- 

ῥέθη γὼρ ἔμπροσθεν ὡς τὸ ἄκρητον ἐπὶ τῆς ἀμίκτου λέγε- 

ται ποιότητος. [0655] ἀποφήσας οὖν ὁ Ιπποκράτης, φασὶ, 

τὰς χολώδεις διαχωρήσεις ἐπὶ τών ἀκράτων, ὕπερ ἐστὶν 

ἀμίκτους καὶ οἷον ἄκρας κατὰ µίαν ποιότητα, δηλός ἐστυ 

τὼς ὑδατώδεις λέγων, αἵπερ ἀπεπτοί εἰσι καὶ διὰ τοῦτο 

χρόνου δέονταυ πρὸς τὴν πέψιν, ἐν ᾧ καὶ αἱ αποστάσεις 

Οιοἆ απίεπι Ῥο[ίεα [εαιΙ (αχ, α1Π [ογ]ραπί Ἠαπο 1η πποᾶπΠΙ: 

πες [οἶμει [αεἰ[ίς πεο [πεετα ἀε[εεπαίει αἱἳ απεπιαάπιοάαπι 

ἀῑπΙε: πες δίίο[α, [ο πεο [οἰμει [αε]]ὲς πες βπεετα ἆε- 

[οεπάαι. ἸΠπιετρτείαπέας απῖεμι Πποεταπι, απαε πι]]]ας α-- 

{εγῖας Ἠππιοσίς ε[ Ῥαγιίοερςδςι Ρτορίενεα αποά Ππαπα πηοάο 

αηιιαλ[αίεπα Ἠαῦεαῖ, ϱπαθ Ῥ]]ο[ς Ἰπεί; {αοίεπα απίεπα [ο- 

Ἰαΐία 4ε οορῖα ναοπα[]ομῖς Ππίε]]σιιπί, 4ἀεο πα Π αἶνας 

Ρι]οία Πί εἰ [ο]αία {αοἰ]]δ, οτἶῇδ Ῥες ναοιαίΙοπεπι Ρροξία 

ο µαπη Ῥεν αὐ[εε[απι εχ[ρεοίαχὶ ἀερεαί, ΑΙΙ νεγτο οοπίτα 

Γοπραπί απο 1π πιοάσπι: ᾖ[ αἶνμς ποπ δΙίο[α, [εᾶ [ο- 

ἵωιμ [αοίς εἰ [ἴποετα ἀε[οεπαι, {[ο]αία ααἰάεπι Γαο]επι 

βΡρρε]]απίεδ, αιάθ πιοάο οοπνεμ]επίῖα τε], ποεγαπα 

νετο αφιοίαπι αίααο Ἱπρεγπηκίαα, Εἰκίπιας επ]πι απίεα 

Ππηρεγπηϊκίαιι οπα[αίεπι Πποεταπι Υοσατῖ, ἸΠίαπαε, α]απί 

1111, απαπι Ηιρροσταίες αἴναπῃ ΡΙ]ο[απι α βπσετα, Ἠοο ε[ 

ἀπιπηϊχία εἰ μπα ἰαπίαπι αααΠίαίε αΠπῃσπί [ε]αΠπκεγῖῖ, Πο 

ε[ι ἁπρίαπι απ αφποίαπα, 4παο οταἆα [απο ει εί [ραΐίαπι, 

σιο αΡ[οε[ἴας5 ογεατὶ [οἱεπέ, αἆ οοποοοΙίοπεπῃ τειαϊγξ, ἵπ-- 



ΠΡΟΙΝΩ ΣΊΙΚΟΝ ΣΠΟΜΝΗΠΑ 8. 03 

Εὰ. Οµατι. ΤΠ. [65».1 Εά. Βα[. Ῥ. (150.) 
γίνονται. τὸ μὲν γὰρ ὀξέα δι ἐκκρίσεων μᾶλλον εἴωθὲ κρί- 
νεσθαι, τὰ δὲ χρονίζοντα δὲ ἀποστάσεως. αλλὼ περὶ μὲν 

τῆς ἐν ταῖς εἰρημέναις γραφαῖς διαφορᾶς ἔνεστέ σου καὶ 

αὖθις ἐπισκέψασθαι κατὰ πολλὴν σχολήν. ἐν δὲ τῷ παρόντυ 

τὴν ὕλην τοῦ λόγου σύνοψιν, ὡς εἰς τὼ τῆς τέχνης ἔργα 

λαβεῖν ἐξ αὐτῆς τὸ χρησιμώτατον, ἐγώ σοι δίειµυ. πρόκει- 
ται μὲν οὖν αὐτῷ τεκμήρασθαί τι περὶ τῶν εἰς ἀπόστασιν 

ὁρμησάντων νοσημάτων. εἶναι δὲ ταῦτα χρὴ πάντως μὲν ἐξ 

ὠμῶν καὶ παχέων χυμῶν, οὐ μὴν ὀλεθρίων γε. τὰ γὰρ 

τοιαῦτα χρονίζοντα ποιεῖσθαι δεῖ τὼς ἀποστάσεις, εἴ γε μὴ 

κατὼ σύμπεψιν, οὕτω γὰρ ὀνομάδειν ἔθος ἐστὶ τοῖς ὑφ᾽ {π- 

ποκράτους ἡ λύσις αὐτῶν γενέσθαι φθάσευ. γνώρισμα δὲ σου 

τῆς πέψεως ἔσται τὸ οὖρον αὐτὸ τὲ πολὺ γινύμενον, ὑπόστα- 

σίν τὲ πολλὴν ἔχον. ᾧ δ) ὑπόστασίς ἐστι πολλή, τοῦτο πάντως 

ἐστὶ καὶ αὐτὸ παχύτερον τοῦ κατὰ φύσιν. εἰκύτως οὖν ἐγένετο 

διτιὴ γραφὴ κατὰ λέξιν, ἐνίων μὲν οὕτω γραψάντων, μηδ᾽ 

οὖρον πολύ τὲ καὶ παχὺ καὶ ὑπόστασιν ἔχον πολλὴν, ἐνίων 

δὲ μηδ᾽ οὖρον πολὺ κάρτα καὶ ὑπόστασιν πολλὴν ἔχονν 

{ο]]]σαί.  Μοτρί Παπηηιο αει Ροίαθ Ῥερ ΥασπᾶΙΙοπεΠι, 

Ἰοπρὶ γετο Ῥες αμ[οείαπα Ἰιάϊοαϊ οοΏ{α6νεῖθ, Ύεγαπι 

πἰχίήδηα ]εοι]οπῖς ἀΠΙΓεγοπ{ῖαπι ῬΡοῖΐες ταχ[α5 1π οεἷο εκ- 

Ρεπάενε. Ίχμπο απίεπι ΠΡΙ {ος Γεηιεπίῖαε αγδαπχεπίπΠ], 

4ο π[απα επι αἆ ππεάεπάπαι ργαε[ίαί, οοπΓεφπατίδ, Ῥτε- 

γ]ίετ Ρτοροποπ,. ἹΠπ[ααξ απἶάεπι Ηἱρροογαίεβ ΙΠΟΥΡΟΒ, 

οϊ ἴπ αΡ[οείας νετιππίατ, Ῥταε[ασίτε, Θεά Ἠο αμ]άετη 

Ἰαπιοχίρας ογαάῖς, οτα[Ίσᾳιπε «οπ[ίατε πεοε[ε ο πεο ἴα” 

ΠΙΘΠ Πιογἰ[θχῖ, Ἠϊ οπίπι ΠΔ ἀἰπίῖας ἱταμαπί, «αΡ[οείας 

οοιπ ια, ΠΠ Ῥτῖαςδ Ῥεγ «οποοο[Ιοπεπι, (παπι σύμπεψιν 

Ηιρροοτα!ῖ5 [οοίαίογος Πάπορατο [οἱεηί, Γο]ναίατ. Οαείε- 

τα «οποος]οπῖς Γε[πιοπῖαπι ετΙς πτίπα οορίο[α εἴ ᾳπαθ 

ΡΙασίπια Ἰαροί Γαρ[άεπίία, Αἲ {π αμα πηπ]ία Γαρβάσηῖ, 

παἰαγα]Ι πας ογα([Ποχγ εβ. Όπατε Ίοσις Πο Ἠαπά ἴεπιετο 

σεπιπο [οπρίις ε[ὶ πιοᾶο. ῥίο οηῖπι «ιάαπι ΠΟΓΙΡΓΕΙΕ: 

{ ατίπα πεο αἀπιοάμπι Ἱηµίία πεο ετα[]α ε[ πεο Ῥίμτίπια 

παδει [εάπιεπία. ΑΙ Ὑετο Ἱία: [ μγίπα πεο αἀπιοάιηι 

ἱπημίία ε[ πεο ρἰμτίπια Παῦει [εάιπιεπία, 
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ἔστ', 

7 ἴνονται δὲ αἱ μὲν ἐς τὰ κάτω χωρία οἷσιν ἂν περὶ τὰ 
ὑπυχόνδρια τοῦ φλἐγματός τι ἐγγίνηται, αἱ δὲ ἄνω οἷσιν 
ἂν τὸ μὲν ὑποχόνδριον λαπαρὀν τὲ καὶ ἀνώδυνον διατὲ- 
Λέῃ". δύσπνοον δὲ τινα χρύνον γενόμενον παύσηται ἄτερ 
φανερῆς προφάσιος ἄλλης. 

Π]ροφάσεις εἴωθεν ὀνομάξειν ὁ “Γπποκράτης τὰς Φανὲ- 

ρὰς αἰτίας. ὅταν οὖν ἐξαίφνης γΣνοµένη δύσπνοια κατὰ τὰς 

προειρηµένας διαθέσεις ἐξαίφνης πάλιν παύσηταυ καὶ τὸ 

γενέσθαι καὶ τὸ παύσασθαι χωρὶς φανερᾶς αἰτίας ἔχουσαν 

τὴν ἐπὶ κεφαλὴν ῥοπὴν ἐνδείκνυται τῶν χυμῶν, ὥσπερ πά- 

λιν τὴν ἐπὶ τὰ κάτω θΘερμασία τις ἐν τοῖς ὑποχονδρίοις 

ἐπιφανής, οὐ γὰρ δὴ τὸν χυμόν γε τὸν φλεγματικὸν ἡγεῖ- 
σθαι χρὴ νῦν ὑπ αὐτοῦ λέγεσδαι, κατὼ τὴν λέξδιν ἐν ῇ 

φησιν, οἷς δ᾽ ἂν κατὰ τὸ ὑποχόνδριον τοῦ φλέγματος ἐγ- 
ίνήηταυ. πολλῷ γὼρ ἄμεινον ἀκούειν ἐπὶ τῆς παρὰ φύσεν 

Φερμασίας τῆς φλογώδους εἰρῆσθαι τὸ φλέγμα. Ἰίνεται δὲ 

1 ΧΥΙ. 

-4µ οδοτίµπαμτ αξ[εε[]ως ]ιὲ φιίάεπι αἰ ἴπγεγίοτες Ττεβίοπες 
ομῖδις εἶγοα Πγροεμοπάτία ρ]ερπιαεὶς αἰϊφμίά α[γιετῖε 

1] νετο αἆ [μρεγίογες ομῖδιης Πγροε]οιάτίμπι Ἱποἰἰε εἰ 

ἀοίοτίς επρεγε ρεγππαπ{ετίες εἰ φιπι ἀ[ῇομ]εας [ρἱγαπαὶ 

αἰίφμαππ ἅτιι /αοῖα εἴέγα αἰίαπα ενἰάεπίεπι οαµ{απα φμϊευετίε 

Ἐνιάεπίες οαα[ας Ἡϊρροογαίες προφάσεις [ο]εῖ αρρε]]ατο. 

1ϊπααο { ᾳμαπἆο οὐοτία τερεπίε ἵπ μῖς α[Πεοίῖρας Γρίχαπάϊ 

ἀἰβιοα]ίας ταχ[ας ΓαῬίίο οοπᾳα]ε[οῖε, αίααε αἱ οοερῖί, [ο 

εἴϊαπι βπε ενΙάεπ[ῖ εαα[α ἀε[ηῖί, Ἠππιογος ἵπ οαραί 1ερεγθ 
ο[επάϊξ, Ποπί τατ[ας 1π Ρατίες Ἱηζετας ἀε[οεπάετε {εβαίας 

οαἷἱος αἰῖαιῖς ἵπ Ῥταεσοχα]ῖς αρετίε εχο]ίαίαθ, Φἱο επῖπι 

Ἰηζεγργείατί οροσίεί πεο ριίατε ρΜι]ίο[απι ἨΠΙΠΟΤεΠΙ ἆε- 

Πρπατῖ τοῦ φλέγματος Ποπηίπε, «πο υ[ας εβ ΗἱρροσιαίεΒ 

Ἰιοο Ίοσο, {ογίρεης 1[ηπο 1π πιοάυπη: φμῖδως αἰιφμῖά ρ]ίε- 

Επιαιῖς οἴγεα Πγροελοπάγία α[ι. Φἰφπίάεπι πιαξδί ουηνθ- 
. Δ ’ . 

μη! το φλέγμα οαἱοτεπι ρταεῖετ πιαίµταπι οοποερίμΏ Πρη]-- 
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Εὰ. Οµαχι. ΥΠΤ. [075. 656. 1] Εὰ. Ῥαΐ,. Ύ. (150.) 
αὕτη δι ἐρυσίπελας 3 τὴν ἰδίως ὀνομαξομένην φλ«γιονήν. 

εἰ δὲ γε τοὐναντίον εἴη λαπαρὸν μὲν καὶ ἀνώδυνον τὸ ὑπο- 
χύνδριον. ἡ ὃ᾽ ἄνω ῥοπὴ τῶν χυμῶν ὑπὸ τῆς προειρη- 
µένης δυσπνοίας δηλουμένη τὴν ἀπόστασιν γενήσεσθαὺ ἄνω 

προσδέχου. δά 

ἔξ”, 
656] «ἱ δὲ ἀποστάσιες αἳ ἐς τὰ σκέλέεα ἓν τῇσο πὲρε- 

πνευμονίησι τησιν ἰσχυρῇσέ τε καὶ ἐπικινδύνοισυ λυσιτὲ- 

λέες μὲν πᾶσαι' ἄρισται δὲ αἳ τοῦ πτυέλου ἓν µεταβολή 

ἤδη ἐόντος γινόμεναι. εἰ γὰρ τὸ οἴδημα καὶ ἡ ὀδύνη γέ- 
νωτο, τοῦ πτυέλου ἀνεὶ Σανθοῦ πυώδεος γιοµένου καὶ 
ἐκχωρέοντος ἔξω., οὕτως ἂν ἀσφαλέστατα ὅ τε ἄνθρωπος 

περιγίνοιτο καὶ ἡ ἀπόστασις ἀνώδυνος τάχιστα ἂν παύ- 

σαυεο. ἣν δὲ τὸ πτύελον μὴ ἐκχωρέη παλώς, μηδὲ τὸ 

οὖρον ὑπόσιασιν ἀγαθὴν ἔχον φαίνοιτο, κἰνόυγος χωλόν 

γενέσθαι τὸ ἄρθρον 1 πολλὰ πράγματα παρασχειν. 

[σατε, Ἠππο απίεπι τε] ειγ{ρε]αθ τε] Ργορτῖο ἀῑοία Ρ]1ε- 
πποπε αοοεπώΒῖ. δὶ νεγο οοπίτα αοεϊἀετ εἰ Ρργαεοογάϊα 

α]άεπα σγαοῖ]ια ἀο]ογίδηιε εχρετί]α [πί, Ίάπιογος αιίετι 

{ατ[απι εΠεταπίας, Ἰά αιιοᾷ Ῥταεβϊοία [ρίτανάί ἁμου]ίας 

ἀεε]αταῖ;, 1π Γαρεγίοτίρας ρατΏῦθας αρ[οε[απι εχ[ρεοία, 

ΓΙΧΥΠ. 

4ε αὔ[εε[]ως φιϊ αἆ ετµγα μπε ρεγὶρπεμπιοπϊοίς εµῖη υε- 

Πεπιεπείδις (μπι γετίοµίο[ις, ΟΠΙΠΕΣ [απο μί[ες [μηῇ. 

Οριὐππὶ υετο φμὶ Φφμπι [ράϊμι ἵπ πιµεαιίοπο απα εᾖὲ, 
Ἰωπι. οδὶ παππφιµε εἰ οεὗεπια εἰ ἆοίογ [μδοτίαϊμγ, αε 

[Ριίμπα ργο [ίανο ρμτµίεπεηπα [, αο ογας ρτοάεαξν ἴία 

/Γεουγί[ηπε εἰ Ίοπιο [μρετ[ίες εναᾶει εἰ αὐ[οε[]ις εἴτα 

ἀοίογεπι οεἰεγτίπιε [εάσδίίμγ. «ι [ [ριμέμπα ποπ ργοῦςα 

εΦΟΕΥΠΑΙΝΥ πεθμε ηγίπα δοπµπι [εάιπιεπέμπι Ἱαθετε υἰάεα- 
ἐμτν Ρετίοµίιήπ ε[ εἰαμάμπα [τεγί αγομίωπι αμὲ πομζει 

πποἰε[ίαγωπα εκ] ἱΓιγιήα. 



916 Τ44ΗΝΟΤ ΕΙΣ Τ0 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 
ΈἘὰ. Οματὶ, ΥΠ. [656.1] Ε. Ρα[. γ. (450. 454.} ᾿ 

᾿Επὶ τῶν ἰσχυρῶν ηρονιων ἀποστάσεις ἐς τὰ 
σκέλη γἰνεσθαι πάντως μὲν ἀγαθόν ἐστιν, εἴ γὲ δὴ παν- 

τὸς μᾶλλον αληθὲς ὑπάρχευ τὸ καιὰ τὸ δεύτερον τῶν ἔπι- 
δημιών ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν ἀποστάσέων εἰρημένον, ὡς ἄρι- 

σταυ πασών εἰσιν αἳ μάλιστα κάτω καὶ ποθῥωτάτω τῆς 

νόσου, μᾶλλον δὲ ὅταν ἅμα πέψει γίνωνται. καὶ γὰρ καὶ 

τοῦτ ἐπήνεσεν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐπιδημιῶν εἰπωών" πεπα- 

σμοὶ ταχύτητα πκρίσιος ἀσφάλειαν ἡὑγιεινὴν σημαίνουσιν. 

ἐνδείκνυται δὲ τὴν πέψιν ἤ τὲ μεταβολὴ τοῦ πτυέλου καὶ 

ἡ κένωσις ἄλυπός τε καὶ δαψιλἠς γινομένη. τοῦτο γὰρ ἐδή- 

λωσεν εἰπών" ἔτι τοῦ πτυέλου ἐκχωρέοντος ἔξω, εἰ δὲ καὶ 
χωρὶς τοῦ πεφθῆναι τὴν νόσον, ἀπόστιασις ἐς (151) τὰ 

σκέλη γένοιτο, ῥισαιτο μὲν ἂν καὶ οὗτωσὶ ἕκ τοῦ κατὰ τὴν 
περιπνευμονίαν κινδύνου τὸν ἄνθρωπον. αὐτὸ δὲ τὸ ν 

Όρον εἰς ὃ κατέσκηψε, δυσίατον ἕξευ τὸ ἀπόσκημμα καὶ 

τάχ ἂν ἐνίοτε χωλωδείη κατὰ τοῦτο ὁ ἄνθρωπος. εἴθηταν 
ὃ) αὐτῷ πάλιν ἐνταυθοῖ οὐχ ἓν τῆς ἀπεψίας σημεῖον, ὥσπερ 

τῆς πέψεως, αλλὰ προσέθηκδ τοῖς πεύσμασι καὶ τὴν ἀπὸ 

Ῥετ νε]μεπιεπίες Ῥογ]ρπουπιοπίας α[ααῖά 1π οτητα αΏδ- 
εεάετε, Ῥοπαπι φπἶάεπι εετίε ε[, Π πιοάο νετί[ππιαπι εί 

αποά Ἰρτο [εοαπάο ερἰἀεπιῖοη ἆε Ῥοπῖς α[οε[πριας ἁῑεῖ- 

ἴπγ; 11ο οππΊππι ορίίπιος οεπ[ετῖ, απῖ ἀεοτίαπι εἰ Ίοή- 

ϱ1Ἠππθ α ΠιοΤΡο ἀῑ[εεάμηί, Ῥγαε[ετίϊπι Π οιπι Ἠῖ5 οοἩ- 

οοοΙῖο αοοε[Πί, 1ά παπιηιιο {ρ[ο Ἠμτο Ῥτίῖπιο ερίζεπιῖοι 

εοπιπιεηαν1ί Ἰῖ νετὺῖ; εοπεοείίοπες ]ιαιοιὶ οεἰεγιαίεπι 

ει τµίαπι υαἰείμάίπεπι ρο[ἰϊοειέμγ. ΕΠ απῖεπι οοΠοοςΙΙοΠΙ8 

βγρυπιεπίἁπι [ρα πιπἰαίίο εἰ Παοἴ]] Ίαγσαπιε ναομαϊῖο; 

1ἆ επἶπι 1ρ[θ ἀεο]αγαν]ί [ογίβεπο: εἰ [ρμίμτα [οτας ρτοᾶεαε. 

Φ] νετο εἰϊαπι πιῖηῖπιθ οοοίο ΠΙΟΙΡοΟ αΡ[οεί[[ις 1π οτιιγ]Ῥ18 

οσιαίασ, 1]ε απἰάεπι Ἡοπ]πεπι α Ρρεγίομ]ο εκϊπιεί, αποά 

Ρετ]ρπεμπιοηῖα πηϊπαραίατ, αἲ ατοι]α5 Ἱπ απεπι ἸἨάπιος 

Ῥτουυριῖέ, ουχαία Ῥτοσ[ας ἀπΠιείι]επι αΡ[οε[απι ΓαβΙπεΡτΕ 

εἰ εχ εο {οτγίε μοπιο αρίε ἀπίεγάιπι εἰαιάϊσαβαί, Οαείεγαπι 

Ἡπρροοταίος Ίος Ίοςο ΠοἩ Ώπαπι ογμα]ἰαἰ]ς Πομ ϱοΠςο- 

οἰ]οπῖ Ἠοίαπι ἀεβρπανίί, [εὰ Ρταείεν Γρμία εἰἴἶαπι ΙΓΙΠαΒ 
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Ἐὰά. ματι, ΤΠΙ. [656.1 Αλαν ἘΕὰά. Βαῦ, Ῥ. (451.) 
τών οὕὔρων διάγνωσιν. ἐπ αὐτῶν γὲ μὴν τῶν κακοήθων 
πτυσµάτων οὐκέτι προσέθηκε τὸ μὴ πεπέφθαι, καίτου γὲ 
ἀντέκειτο τοῦτο τῷ πεπαίνεσθαι" μόνῳ ὃ᾽ ἠρκέσθη τῷ μὴ 
ἐκχωρεῖν, Ἱκανὸν εἶναι γνώρισμα αὐτὸ τῆς κακοηθείας τοῦ 

φοσήµατος. ὑπολαβὼν, ὡς τό γὲ πτύεσθαι µόνον ἢ πέττὲ-' 
σθαι µόνον οὐδέιερον ἱκανόν. Ότι καὶ πτύεταυ πολλάκις 

αὐτάρκως ἔτυ ἀπέπτου τοῦ νοσήµατος ὄντος, καὶ πέττεταυ 

μὲν ἐνίοτε τὸ νόσημα, πτύεται ὃ᾽ οὐκ αὐτάρκως τὸ πτύξ- 

λον' ποτὲ μὲν ἐπ᾽ ἀθῥωστίᾳ τῆς κινούσης τὸν θώρακα ὃυ- 

γάµτως, ἐνίοτὲ δὲ διὰ πάχος ἢ γλισχρόεητα τοῦ πτυέλου, 
καὶ ποτὲ ὃν ἀμφύτερα συνελθόντα, τήν τὲ τῆς δυνάμεως 

ἀθῥωστίαν καὶ τοῦ πύου τὴν ποιότητα, χρὴ τοίνυν καὶ πὲ- 

πέφθαι τὸ νόσημα καὶ πτύεσθαυ καλώς τὰ πτύελα κατὰ 

τὰς ὑγιάξεσθαι μελλούσας διαθέσεις. κατὰ μέντοι τὰς ἔναν- 

τίας ἱκανὸν γνώρισμα καὶ τὸ μὴ πτύεσθαι µόνον. ἐκ πε- 

ριουσίας ὃ᾽ ἂν ἐν αὐταῖς ταίταις 3 διάγνωσις γένοιτο τῆς 

κακοηθείας τοῦ νοσήµατος, εἰ σὺν τῷ μὴ πτύεσθαι καλῶς 

μηδὲ κενοῦσθαι τὰ κατὼ τὸν πνεύμονα μαὶ θώρακα, προσείη 

1π 1ε[ΠΠπιοπῖππι οἰίανΙί, ἘΠίπιγετο 1ρ[ε Ῥεγπ]οϊο[α [ραῖα 

4ε[οτίρεης ποπ ἀῑχῖί πΙπΊπιθ οοοία ε[ἴε, εἰῖαπι { Π]α οοπ- 

οοσ(ῖ ορροπεγεπίασ, [εά {απίαπι ἀῑκίί που εκἰα[ατί, τα- 

Ίως 1 [αἱ] πιασηιπι ε[Γε πια]]σαϊ πιοτδί ατραπιεηίατη. 1νθ- 

απε επῖπι [αἱ] ε[ὶ ἀμπιίακαί εχι[πγί τεὶ ἀιπιίαχαί οοἩ- 

οσα] , αποηπῖαπι εἰ πω] {άΠ1 [αερε ογμάο αἆμπο ΠΙΟΓΡΟ εχ- 

τω/αίατ εἰ ΠΟΠΠΙΠΩΙΠαἴΠ ΠΠΟΤΡΙ8 οοποοςφ {αγ πεο ΤΊβπΙιεΠ 

Γρα1 [αιῖ ῬτοΙί, [νε οἨ Ιπιρεοϊ]αίεπα {αομ]ία(15 1ιογᾶ- 

66ΠΙ ΠΙΟΥΕΠΙ5 [νο οὗ ετα[Πίίεπι εί Ιεπίογεπι Γρ, αιαθ 

ἀπαε εἰῑαπι εδι[αε α]ᾳπαπάο ρο[απῖ οοπουστγετθ. Τίαπθ 

Ρεν «ος αΠεοίας εκ απἶρας [εοιπάα να]είπάο [ρεγαίας;, ἆο- 

οεί εἰ οοπεοοίιπι ε[Τε πιοτραπι εἰ ορί]πε Γ[ραία εἁι. ἴπ 

οοπἰταγ]ῖ απίεπι αΠεοίδιας αὐαπάε 1ά πιοᾷο Πί αἆ οοσπῖ- 

Μοπεπ1, Γραίαπα πος εχίυ[μρῖ,  Ύεγιπι εκ αραπάαπα 111 

ἀ1άεπα αΠεοίις πια]ἱσηῖ Ρροϊεταπί Ἰαάϊοατϊι, { ρταείεγα παπα 

ᾳαποά Γραίμπι ΠΟΠ Ῥρχοῦβο τε]οῖίχ Ἠεο ϱᾶθ ΡΙΙΠΙΟΠΕΙΙ εἲ 

ἔλοτασεπι αη{εβαπί, εγαοπαπίατ, αοοεάαπί εἴαπι αἰίαιια 



φ198 Τ44ΗΙΝΟΖ ΕΙΣ το ΓΠΗΠΠΟΝΡΗΤΟΣΣ 

Εά. Οµασι, ΥΠ. [05θ. 657.] Εὰ. Βα[. Ῥ. (4151.) 
τινὰ καὶ τῆς ἀπειψίας τοῦ χυμοῦ γνωρίσματα. πρὀδηλον γὰρ 

ὅτι Ἰαλεπωτέρα μὲν ἐστιν ἡᾗ διάδεσις, ἐφ ἧς οὔιε πτύου- 
σιν ἤ τ ἀπεψία διαμένει" μἐτριωτέρα δὲ καθ’ ὧν πέττεταυ 

μὲν, οὐχ ἱκανώς ὃ᾽ ἀποπτύουσιν οὐδὲ καθαίρονεαυ τελέως. 

[657] ὅτι ὃ᾽ εἰς ἄρθρα μάλιστα τὰς ἀποστάσεις γἰνεσθαν 
συµβέβηκεν, ὕπερ κἀν ταῖς ἐπιδημίαις ἔγραψεν, ἐδήλωσὲ 

κἀνταῦθα κατὼ τὸ πάρεργον εἰπῶν, κἰνδυνας γενέσθαι χω- 
λὸν τὸ ἄρθρον. αἰτία δὲ τῶν τοιούτων ἀποστάσέων ἡ εὐ- 
ρυχωρία τῶν ἄρθρων ἐστὶν, ὑποδεχομένη τὰ κατασκήπτοντα 

ῥεύματα. δύναται δέ τι καὶ ἡᾗ πίνησις αὐτῶν συντελεῖνο 

πρὸς γὰρ τὰ κινούμενά τὲ καὶ Θερμαινόμενα ῥᾷον ἀφι- 

κνοῦνταυ πάντες οἱ χυμοί. 

: δη. 
α 9 ο . : ι ; .- 
Ην ὃ᾽ ἀφανίζωνται καὶ παλιγδροµέωσιν αἳ αποστάσιὲς τοῦ 

πτυέλου μὲ ἐπχωρέοντος, τοῦ τε πιρετοῦ ἔχοντος, δεινόν " 
κίνδυνος γὰρ μὴ παραφρονήση καὶ αποθάνη ὁ ἄνθρωπος. 

οτπᾶί Ἡππιογῖς {ε[Ππποηπῖα, ΕΠ επῖπι εν]άεῃπς αΠεοίτππι Ἱ]- 

Ίππι στανΊογεπι εἶε, 1Π απο πεο αεστὶ [ρααπί εἰ ογαζ[ας 

Ρετ[ενεταῖ, ππΙΜΙοτεπι Ὑεγο πῬῖ οοεῖῖο αι]άεπι ε[ι, [εὰ ποπ 

απαπίαπι εχρεάτἰ εχ[ογεαίαγ πες Ἰπίεστα Ριχρα[ῖο ΓαοσςᾶΤῖ, 

Οιοᾶ γετο πιαχίπιε 1π αγβοπ]ος αρ[οείις ε]αδπιοςί ἆε- 

εσπηβαπΕ, αποά εἰ ἵπ ερ]ἀεπιῖῖς ἀρίο [οτΙρΠε, Ἠοο οσο οἳ- 

Ίτετ {ΠσιπϊΠοανΙῖ, ἀἴοεπς: ρεγίοµίμτα ε[]ε πε αγεομίμς εἰαμαί- 

οει. ΕΙ απἴεπι Ἡογαπι αὓ/[οε[ἴααπα οαπία ατοι]ογίπα αΠι-- 

ΡΗϊπάο Ἱχγαεπίες Παχίοπες οχοΙρίςηδ. Λά Ίος εα[επῃ Ροῖε[ῖ 

οίϊαπ ΘΟΤΙΗΠΙ πιοία5 οοπάἀποετθ, ΘίηπΙάεπα αἆ ρατίες πῃο-- 

ἴα5 εἰ οαἱεηίθς Ρτοπαρ ας Ἠπιογθ5 ΟΠΙΠ6ΕΡ οοπ/ παπί, 

ΙΧΥΤΠΙ. 

δὲ νετο ἀϊ[ρατεαπὲ αὐ[εε[]μς εἰ ἰπίχο γεομγγαμὲ [ρμίο ΠΟΠ 

Ῥγοάεμπιε εἰ [εθγε οὐ/[ιάεπιε, ὄτανε; ρετίοµίιωπ επῖπα ε[ὲ 

πε ἀε[ίγει εἲ ἰπιεγεαῖ Ἰιοπιο. 
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Εά. Οἶανί, ΥΠΠ. [657.1 ΓΕ. Ῥαβ, Ῥ. (151) 
Τὸ ἀφανισθῆναί τινα τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων εἰπεῖν 

οὐ ταὐτὸν σηµαίνει τῷ παύσασθαι φάναι. γενικώτεέρον μὲν 

γάρ τι δηλοῖ τὸ παύσασθαι, τὸ δὲ ἀφανισθῆναι τοῦ δι 
τάχεος παύσασθαι καὶ οἷον ἐξαίφνης, ἐσεὶ δηλωτικόν. ἐνίοτὲ 

μὲν οὖν γίνεται τοῦιο διὰ λεπτότητα χυμοῦ καὶ ἀραιότητα 
µορίου καὶ τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος θερμότητα καὶ τὴν 
ἰσχὺν τοῦ προσαχθέντος φαρμάκου καὶ τῆς τοῦ κάµνοντος 

δυνἀάμεῶς τὴν ῥώμην. ἐὰν γὰρ ἅμα πάντα συνέλθου τὰ εἰ- 
θηµένα, διαφορηθἠσεται ταχέως ὁ παρὰ φύσιν ὄγκος. «ὡς 

τὰ πολλὰ δὲ τὸ ἀφανίζξεσθαυ τὰ τοιαῦτα εἴωθε συμβαίνειν᾿ 

µειαθῥεύντων τῶν ἐργαξομένων αὐτὰ χυμών «του γὲ εἰς 

τοὺς αὐτοὺς τόπους ὅθεν ὥρμησαν, ὕπερ ἰδίως ὃ /ππο- 

κράτης ὀνομάξει παλινδρομεῖν, ἢ καὶ τινας ἄλλους ἓν τῷ 

βάδει τοῦ σώματος ὄνταφ. ὧὣς οὖν ὑπὸ τῶν ἐνανειωτάτων 

αἰτίων τὸ ἀφανίζεσθαυ τοὺς παρὰ φύσιν ὄγκους ινόμενος, 
ἐναντιωτάτην ἔχει καὶ τὴν τελευτήν. τοι 7ὲ ἁπαλλαγὴν 

ταχἰστην ἐνδειινύμενον τῶν Λλυπούντων ἢ χειρίστην διάθε- 

σεν ἐπανερχομένων αὐτῶν ἐπὶ τὰ κύρια µέρη. ταῦτα μὲν 

ἣΝοπ Ιάεπι ε[ῖ {αππιογες Ῥγοείες παίΐυταπι Γαρ[εᾶιΠο εἲ 
Πη]ίος ε[ζε, Ειεπῖπι Πηϊίος εἰζο 6επεγα]ίας απϊάἆαπι Πρηῖ- 
Ποαϊ, {[αυ[εάιΠε νετο οἰίο ἀε[[βετο αεἳ απαῖ ἀετερεπίθ., 

Όποά Ποανῖ αΙάεια [ο]εῖ Ρτορίετ Ἠπιοτίς ἴεπυ]ίαίεπη, ρατ-- 
16 τατ]ἰαῖεπι, οἰτομπι{αΠ ποδρῖς αὐγῖς οα]άῑίαίεπι, αἀπιοιῖ 

πιεζΙοαιπεηῖ Ῥοϊεπίϊαπι οἳ αερτῖ ΥΙτΙπα τορατ. Ἠαεο επῖπα 

οπιπία { οοπουχγετίΠ{, ἴππιοχ ,΄ ααὶ ρταείες παίΙταπα οτία8 

ε{ι, ρτοίῖπαςθ ἀῑρετείαν. Αί 111 αἲ ριατίπαπα [αρβάαπί, 

Ἱαπιοτῖραςδ, αιῑ εοδ ρατιαπῖ, τεΠαεπρας 1π εαἀεπι Ίοσυα 

υπάο νεπεταμί, ἷά ᾳποά Ηιρροοταῖε παλινδρομεῖν, τευεγεῖ, 

Ῥτορσίε αρρε]]αί, γε] απ απαεάαπι α]ία. ᾳπ8θ 1ΠΙο 1Π ϱΟΥ- 

Ροτε Παρεηπίηχ Ίοσα. Πίαφαο φπεπιαάπιοάιπα ἃ εαΜ[6 πιᾶ- 

πίχης οοΠἰγαγ]ῖς ππιογες ῥργαείετ παίυταπι [αρβάιηϊ, [ο 

εἴϊαπω ΠᾶχΙππε οοπἰγατίο5 εχῖίας [οτιππίατ. ΘΙ(πΙάεπι εκ 

εο οοπ[ία! νε] Ιπ[ε[ία οιππία ρτογ[α ἁοα[α ε[ε γε] α[Πε- 

οἶα5 ασοθγρ]ογί ππείπα ΙΠΙΠΙΠΕΙΘ, ΥΙΙο[θ Παπιοχίρας 1η 

Ρι1ποῖρεθ Ρρατίο τεπεαηἰ]ρως. ἩἘί Ἠαεο ααἰάεπι ουπποῖῖς 
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Εὰ. Οματ, ΥΠ. Τ65Τ.] . ς ΓΕ. Βα[. . (151.) 
οὖν κοινὰ πασών αποστάσεων. ὁ διορισμὸς δὲ κοινὸς μὲν 

καὶ αιτύς ἐστι τῶν ἀφανιζομένων, ἐπισκέπτεσθαι δὲ χρὴ 

τἆλλα σημεῖα καὶ μάλιστα τὰ τῶν πεπονθότων μορίων οἰκεῖα. 

νυνὶ δὲ τών ἀναπνευστικῶν ὀργάνων ὁ ἴδιος εἴρηται διορι- 
σμὸς πρὸς “Ιπποκράτους ἐχόμενος δηλονόει τῶν κοινών. 

έφη }οῦν οὕτως, ἦν δὲ ἀφανίζωνται αἳ ἀποστάσιες τοῦ πτυξ- 

λου μη ἐκχωρέοντος τοῦ πυρετοῦ τὲ ἔχοντος, δεινὀν. δῆλον 

γὰρ ὅτι εἰς τὸ βάθος απεχώρήσαν εἰς τύπους κυρίους, ὡς 

εἴ γὲ διεφορήθησαν, οὔτ ἂν ἐπύρειτον ἔτι καὶ ῥᾳδίως 

ἕπτυον. εὔλογον οὖν ἔστιν ἐπὶ τὸν πιεύµονα τούτοις πᾶν 
ὑποχωρῆσαι τὸ ῥεῦμα, διὸ καὶ παραφρονεῖν αὐτοὺς εἰκός 

ἐστιν, ἐπεὶ καὶ τοῦτο ἕν τι τῶν ἐπὶ τεγξίµονι τὰ τοιαῦτα 

παθη πάσχοντι συμβαινόντων ἐστίν. ὅτι δὲ δυσπνοοῦντες 

τεθνήξονται παρέλιπεν εἰπεῖν, εἰδως αὐτὸ νοηῬησόμενον ἡμῖν 

ἐκ τῶν προειρηµένων. 

αὐ[σε[πΏιις οοπιπιηπία ΓαΠΐ. Θεά οἱ ἆ][ογιπιϊπῖς ταίῖο 1]]18 

ᾳποφαε οοπηπιαπῖς α[, ααἱ [αρβάππῖ, Ὑεταπα ρταείες Ίαες 

β]ία ᾳποαε Πσηα [ρεείατε «οπγεηῖΐ, οα Ρταε[εγίῖπι ᾳαθ 

Γπῖ αΠεοίῖ Ρατίίρας Ρρεει]αγία, 14 απίεπι ππηο ΗΙρρο- 

εταίος [ρεοῖαἰίπι ἵπ Ππβτιπιεης αἆ τε[ριγαίοπεπι ρετίῖ- 

πεηίῖρας ἀοουί ἀἱΙπραετε, εκ {ογηιμ]α γ]άε[Ιοεί, ϱ1αθ 

αἆ οπ1Πες αεηιιε [ρεοίαί, Ῥοπβ]ῖ ααίεπι Ἠαπο 1 πιο ἅπα: 

{ φµαε εείαπι αὐ[εε[]ετε [μό[άιωπε, [ριίο πο επεµπιε εἲ 

σπαπεµίε αα]ιμο Γεῦγε ππαίμπα ε[. Ίαπι πηπίπιο Είπα 

ε[ι, ϱΠΙΠ οογραδ 1π 1πιηπι αἆ Ρρατίες ποΡῖ]ες [ε τεεροτίηξ, 

ΦΙ επἰπι Ρεν Παλίαπα ἀἰδε[Ι ο[ἴεπί, Γευτῖ ᾳποηπθ πα]]α 

ε[ζει εἰ {αοι]ε εκ[ριοχεηῖ. Όπατε Ρτοραδί]ε ε[ι Πακίοπεπα 

Ιοίαπι 1π ΡΙΙΠΙΟΠΕΙΙ τενετη [ες ππάε {ηίπγαπι εἰἶαπι ἆε]]-- 

ΤΙΗΠΙ τα1οπ1 γν]άείατ οοπ[επίαπειτηΣ αασπι 1 ΠΠΙπ εκ 

11116 Πί, 4παε Πο αΏεείο Ρα]πιοπῖ αοοϊἆετε οοπ/[αενεγαΠί, 

Οποὰ απἴεπι [ραπ ἀι[που]ίετ {χαμεπίε ππογτὶ ΠΠε, 

ἨΟΠ ἀῑχ]ῖ, ᾳἩ1ρρε αἱ [οῖαί 1 πο {[αοῖ]ε οκ ῥργαεᾷϊοι]5 

οοσΙίμγος Τε. 
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Εὰ. Οµασῖ, ὙΠΠ. [658.] Εά. Βαΐ, Ῥ. (151.) 
ἐ6᾽. 

[658] Ἰῶν δ᾽ ἐμπύων τῶν ἐκ τῶν περιπνευμονικῶν νου- 

σημάτων οἳ γεραίτερου μᾶλλον απόλλυνταιν ἐκ δὲ τῶν 
ἄλλων ἐμπυημιάτων οἳ νεώτερου μᾶλλον ἀποθνήσκονου. 

Υπραιτέρους οὐχ ἁπλώς τοὺς γέροντας», ἀλλὰ παραβλη- 
τικὠῶς ἢἢ συγκριτικὠς ἢ ὅπως ἄν τῷ φίλον ὀνομαξειν ἀκου- 

στέον ἐστὶν ὡς πρὸς νέους. οἳ μὲν γὰρ Ίδη προήκοντες 

ἑκανῶς κατὰ τὴν ἡλικίαν οὐδὲ ἐξ ἑνὸς νοσήµατος μᾶλλον 

τῶν νεωτέρων διασώζονται. τοὺς δὲ μεταξὺ τούτων τὲ καὶ 

τῶν ἀκμαξόντων, οἵπερ εἰσὶν οἱ μεσαιπόλιοί τε καὶ ὠμογέ- 
θοντες ὀνομαξύμενοι, διασωξομένους ἐστὶν ἰδειν ἐνίοτε μᾶλ- 

λον τῶν ἁκμαξόντων, ὥσπερ αὐτὸς ὁ Ιπποκράτης ἐδίδαξεν 

ἐπέ τε τῶν ἐν τοῖς ὡσὶ φλεγμονωδῶν διαῦέσεων καὶ νῖν ἐπὶ 

τῶν ἐκπεριπνευμογίας ἐμπύων. ἐν μὲν γὰρ τούτοις, ἐπειδὴ 

διὼ τὸ πιύειν ἡᾗ ἴασίς ἐστιν ἰσχυρᾶς δυνάμεως δεοµένη, διὰ 

τοῦτο μᾶλλον οἱ φεώτέρου τῶν πρεοβυτέρων διασώξονταυ. 

ΓΧΙΣ. 
ἄι [ωρριγαίοτηπα επ ρεγὶρπεμπιοπϊείς ππογδἰς [επίογες ππαρὶς 

ἴπΕΕΓΕΙΕ, «εν οπειετὶς αµιεπι [μρρμγαιοπίθως ]μπίογες 

Ῥοεῖμς ΤΙΟΓΙΗΠΕΗΤ. 

Βεπῖοχος αςσεῖρεγε οροτίεί ποπ Ππιρ]οϊίες Γεπες, [εᾷ 

Ρει εο]]αίίοπεπι νε] οοπιραγαίίοπεπι ααἲ ΠΠ α[εγ αρρει]ατα 

δεί, ουπι 1 αἱ 4ἆ]ιο αεἰαίο ἸανεπΙ]ῖ Γαπί. ἵΝαπι οϱυῖ 

απηῖς Ἰαπ πα] έαπα Ῥτονεοιῖ Γαπέ, εκ πμ]]ο πιοσΡο {αο1]118 

απαπι παία πΙπογες Γεγναπίασ, ΔΑ απἵ Ιπίε; ο εἰ Πο- 

τεπίες αεἰαίε πε [απί, αμἴθας ἁἰπιϊάϊα οαη]ί1ες εἰ οτιζα 

{[επεοίας ε[ι, Οταεοῖ µεσαιπολίους αἰίαιιε ὠμογέροντας νο- 

οαΏῖ, α ΠιοΥΡο Ιπίετάππα Γαοἶ]ας α παπα αείαίε Ποτεπίες Ἱ]-- 

Ῥοτασί γΙάεπαςδ, Ποιῖ 1ρ[ίε Ηιρροοναίες ἆοοιῖε, ααάπα Ἰπ 

Ῥ]]ερπιοπο[ς ααγίαπι αΠεοβρας ἴππι Ίο Ίοεο ἆο Παρριτα- 

ἠοπῖβαδ, αά5 ΡΙΙΠΙΟΠΗΤΑ πιοχβῖ 1Πν6χετο. Ίναπι απἷα 1π 

6 οιζα[ῖο, ᾳπαε εχ[ραοπἆο ρεγΠβοϊίασ, νὶ πιᾶσπα 1πάϊρεί, 

Ῥτορίεγεα Ίαπίογεδ ροίἶᾳ8 α πάπα Γεηίοτεδ εγαάαπί, Ἐκ ο.9- 
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Έά. Οµατι, ΤΠ. [02δ. 1] ὦ Γά. Βα[, Ἐ, (151. 159.) 
ος ὄρες ’ 3 ”- , 

κατὼ δὲ τὰ ἄλλα συμβαίνει φθάνειν ἀποθανεῖν τοὺς γεωτέ- 

θους ἐπὶ τοῖς πόνοις τε καὶ πυρετοῖς, ὅπερ αὐτὸς εἶπεν ἐπὶ 
- ν 5 

τῶν ὥτων. οἵ τὲ γὰρ πυρετοὶ καὶ αἳ παραφροσύναι ἧσσον 
αὐτοῖσιν ἐπιγίνονται καὶ τὰ ὧὥτα διὰ τοῦτο φθάνει ἐκπυη- 

[ή - 

θέντα. οἳ δὲ νεώτεροι, φησὶ, πρὶν ἐκπυηθῆναι τὸ οὓς οἱ 
ῃ 3 Π 3 κ στ ε » - 3 ω 2) ν 9 

πολλοὶ ἀπολλυνται. ἐπεὶ ἠν γε ῥυῇ πύον ἔκ τοῦ ὦτος, ἑλ- 

πὶς περιγενέσθαι. κἀπὶ τῶν ἄλλων οὖν ἐμπυημάτων κατ 
αὐτὸν τὸν τοῦ διαπυΐσκεσθαι χρόνον οἱ νεώτεροι φθάνου- 

σιν ἀποθνήσκειν ἐπὸ μεγέθους τῶν πυρετῶν καὶ τῆς ὀδύνης. 

/ 

ο. 
ε τε. τ ” ΄ 3 ’ Π 4 3 , 

(15659) -ἱ δὲ ξὺν πυρετῷ γενόμεναι ὀδύναι περὶ τὴν ὀσφυν 
.) ” -” ο .) 

τε καὶ τὸ κάτω χωρία, ἡἢν τῶν φρενών ἅπτωνται, τα 
2 3 0 , στ ν ᾿ 

κάτω ἐκλείπουσαυ ὀλέθριαι κάρτα. προσεχειν οὖν δεῖ τὸν 

νύον τοῖσιν ἄλλοισι σημείοισιν, ὥς {ἡν τυ καὶ τῶν ἄλλων 
3 3 5 ε; 

σημείων πονηρὸν ἐπιφαίνηται, ἀνέλπιστος ὃ ἄνθρωπος. 

ὁκόσου δὲ τῶν ἐμπύων καίΐονται, οἷσιν ἂν μὲν καθαρὸν 
-” ολ Ν Δ πά { η 

τὸ πῦον ᾖ καὶ λευκὸν καὶ μὴ δυσώδες, σώζονται’ οἷσο δὲ 

Ίεγῖς Υετο ]ππῖογος πηασίς Ῥετϊομίαπίατ, οὗ ἀο]ογε εί {ε- 

Ῥτες, ᾳπαε, αἲ 1ρ[ε αἲῑ, εκ απσίαπι [πρραταΙοπῖρας πα[οτι - 

ἴαγ. Εεῦρτες επῖπι εἳ ἀε]ϊγία 1]]5 παπάς αοοϊἀἆετο [οἱεπί, 

εαπι(πε ο)Ἠ τεπι ἵπ [αρρπξα[ΠΙοπεΠι απτες νετίππίασ, Αί 

αμῖδας αείας Ἰανεμ]]ῖς ε, Ῥτίας [περο Ἰπίετευπί (παπι 

αχ] {αρρατατο Ῥοΐαστή. ΊΆΝαπι ΠΠ ρᾳ εκ αυτο ρτοῇῃπααί, 

[ρες [αἰαίῖς εΠ,. Ἐί εκ αἰῑῖδ 4«ποᾳπε [πρραταοπῖρις εο 

ἵεπιροτε 4πο [αρρυταπέ, ]ππίοχες Ρος ργαο πιασππαάϊἶπα 

{εργίαπι εἰ ἆο]οσῖς Ιπίοτειηῖ, 

ΓΕΧΧ.] 

Αι οιἳ επι ᾖεῦτε [πε ἀοΐογες οἶγοα ἶμπιδος εἲ ἴπγεγος 

ἴοσσς, { Γερειπι ἵγαπευετ[ιπι αίπραπὲν ἴπ[ετα Τεἰίπ- 

σµεπίες. επἰείαἰες [μπε αἀπιοάμπι. «άλίδετε ἐβίεμγ απ- 

Ίπιτα οβοτίεὲ επεετὶς [σηῖς, μὲ [ῖ φιοά αἰίογμπι [1πο- 

Τµπι ματυμπι αρρατεαε, ἄε[ρεταίμς Ίεοππο ε[. (ἱομπι- 

οιιε φετο [μργιμγαίογωτη πε, ομως ρµγµπ φμῖάεπα 

νις [ι εἰ αἰθμπι πες Γοειίάμπα , ῖϊ /Γεγραπέμή αἲ ομίόις 
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Εά. Όματι, ΥΠ. Γ058. 6591. Ί ΓΕ. Βα[. Ῥ. (159.) 
ὕφαιμόν τὲ καὶ ῥορβορῶδες ἀπόλλυνται, εἰ δὲ ἀναΐσσον- 

τος τοῦ φοσήµατος ὡς πρὸς τὰς φρένας τᾶλλα σημεῖα 

μὴ πονηρὰ ἐπιγίνηται, ἔμπυον ἔσεσθαυ πολλαὶ ἐλπίδες 

τοῦτον. 

Τὺ τῶν φρενῶν ἅπτεσθαι τινὲς μὲν ἐπὶ τοῦ παραφρο- 
νεῖν ἤκουσαν, ὡς εἰ καὶ οὕτως εἶπεν" αἱ δὲ Σὺν πυρετῷ 

ὀδύναι γινόμενα περὶ τὴν. ὀσφύν τὲ καὶ τὰ κάτω χωρία, 

ἐων ἐπαναβᾶσαι παραφροσύνην ἐργάξωνταυ γαλεπαί. τινὲς 

ὃ᾽ ἄμεινον τούτων τὸ µύριον τοῦ σώματος φρένας εἰρῆ- 
σθαἰ φασιν, ὃ δὴ καὶ διάφραγμα προσαγορεύεται. μαρτύ- 

θιον δὲ τῆς ἀληθείας τοῦ λόγου τὸ κατὰ τὴν τελευτὴν τοῦ 

λόγου εἰρημένον, ἔνθα φᾳσὶν, ἔμπυον γενέσθαι πολλαὶ ἐλπί- 

δες τοῦτον. βούλεται γὰρ [0659] ανελθόὀντος τοῦ νοσήµα- 

τος ἐπὶ τὸν θώρακα, δυοῖν Θάτερον ἢ εὐθέως ἀπολέσθαυ 

τὸν ἄνθρωπον 3 εἰ εἰς τὰ βέλειστα προάγοι, πάντως γοῦν 
ἔμπυον ἔσεσθαι" διορίρεται δὲ ταῦτα τοῖς ἄλλοις σηµείοις. 

{ωβογμεπεμ εἲ σαεΠο[ιη γετειπί. «δὶ φεγο Τε[ιίίεπτε αἆ 

Γερεμηπ γαπευεΥΓμήα πιογὀο εἰ οαείετα [ίδπα Ποπ Ῥγανα 

Γρετυεπίαπε, {μρριγαῖμῖη Ίο /ογε πιμίία [ρες. 

Ἑναπονεν[απι Γερίανα οοοραγθ αᾳπὶ ΡΓο ἀε]ίναγε Ἱπ- 

ἱοχργείαιΙ [απ Ῥετίπάθ αο ΠΠ απο 1 πιοᾶσπα [οπΙρ[[[αί: 

{ ἀοίογ επι [εῦτε Ἠία εἰ ἴπΓεγπας ματίες ἀίνεναπς [μγ-- 
{μπι αά[οεπάαί εἰ ἀεἰίτίμπα εποίέει, αοεγζµῖα εβ. Φεὰ πιε- 
Ίας αῖ απἱ ραγΠοα]απι οοτροτῖς ΗἩιρροογαίεπι φρένας ᾱἷ- 

π][ο α]απί; απας [ας εἴῖαπι διάφραγμα, ἔγαπονεγ[ωπι [ε- 

Ρίιήα, αρρε]αίατ. ΕΙ Ἰαπο αυϊάεπα [επίεπίΙαπι Ῥ]απε οΟΙΙ-- 

Πγπιαί ᾳαοά Γα85 Ώποπι ἁἰοιίαν, 1 [ρεπι πιασπαπι Γ{αἴωχας 

Γαρριγαἰ1οη]5 ο[ιεπάεντα, ἸΝαπι(αε ΠΙΟΙΡΟ 1Π {ΠογασεΠι «ΟΙΙ-- 

Γοεπάεπίε, οεπ[εί νε] Ἰοπιίπεπι τερεπίε Ἱη{ετίίυταπα νε] Π 

[ρε πιε]ῖο;. ε[ι]σεί, [αρραγαἰίοπεια Ργοτίας ρετρε[αναπι 

ε[[ε, Ύογιπα 1 εκ αἰῖ [σηῖ ἀῑπσιεπάαπ, Άλαπι 
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εἰ μὲν γὰρ εἴη μὴ πονηρὰ, γένοιτο ἄν ἔµπυος" εἰ δὲ καί τυ 
μοχθηρὸν ἐπιφανείη, τεθνήξεται πάντως, 

’ οα. 
’ ’ | 

Κίστιες δὲ σκληραύ τὲ καὶ ἐπωδυνοι δειναὶ μὲν παντελώς 
κ. δα ψ 3 , ο αμ Ν - 

καὶ ὀλέθριοι, ὀλεῦριωταται δὲ ὀκοσαι ἕυν πυρετῷ συνὲ- 

χεῖ γίνονται. καὶ γὰρ οἳ απ᾿ αὐτέων τῶν κύστέεων πόνου 

ἱκανοὶ ἀποκτεῖναι. καὶ αἳ κοιλία οὐ διαχωρέουσιν ἐπὶ 
-- ’ ’ . ’ 

τῶν τοιούτων γαὶ ἐν πουτέῳ χοὐνω εἰἐ μὴ σκληρὀν τυ καὶ 

πρὸς ανάγκην. 

Ττρηταἰ µοι πολλάκις ὡς τὸ τῆς φλεγμονῆς ὄνομα κατὰ 

τῆς φλογώσεως ὁ “Γπποκράτης ἐπιφέρει, λόγῳ δηλῶν ἣν ὁ 

᾿Ερασίστρατύς τε καὶ οἳ µετ αὐτὸν ὀνομάξουσι μιᾷ προση- 
γορίᾳ φλεγμονὴν, ὥσπερ ἀμέλει καὶ νῦν εἶπε, κύσειες δὲ 

σκληραὶ καὶ ἐπώδυνοι. διὼ τί δὲ τὰς τοιαύτας ἔφη χαλε- 

πὼς εἶναι διαθέσεις καὶ μάλισθ ὅταν ὃ πυρετὸς ὀξὺς ἦν 

σαφῶς αὐτὸς ἐδήλωσε τό τὲ μέγεθος αἰτιασάμεν } τῶν πό-- 

Ποπ πια]α [απὲ, εχοϊαριίαν [αρριταίῖο, {Π νετο αμαποᾶ 
ΠΒ] ἀπ{ετγεπ]ξ, ΠΙοΥς πηἰπῖπιε ἁπρία ε[[ε Ροίε[, 

Ι.Χ, 

«4ὲ νε[εαε εἰ ἆμγαε εἰ ἀοίεπιες βτανες οπιπίπο ασ εχἰεῖα-- 

Ιες, [εὰ επἰιίο[ι[[ιπιαε φμαεεμπφµε οµπα ᾗεῦτε εοπεῖπιµα 

ζωα. Ειεπῖπι φμὶ αὐ ἱρ[ε νε[οίς ἀοΐογες ργοάεμπι τη-- 

εεγίππετε [μ[[είμπε εἰ αἰυὶ ἴπ ἰαἰίδις αο εο ΤΕΠΙΡΟΥε πι ἰζ 

πί[ι ἄιγμπι ας αἆ πεοε[[ιέαίεπι ΕΧΕΕΓΠΙΜΕ. 

Ὀιείαπι [αερε α πιο ε[ι Ηἱρροοταίεπι ΡΗ]θρπιοπεδ πο-- 

ΠΕΠ Ῥτο Ῥ]]ορο[ α[αγρατε, Υετρο {ρίο ἀπάίσαγε ε.πα 11ᾶνι 

Ἐταβ[ίταίας εἴ εἶας [εοίαίογεδ ΙΠΟ ΠΟΠΩΙΠΕ ΡΗΙΕΡΙΠΙΟΠΕΠΙ αρ- 

Ρε]]απί, ταῖ εἰ παπο 1ρΓε παπα αοοορῖῖ. Ύεγαπι ος Υθ- 

Πεα ἆωτα εἰ ἀο]επς αΠεοίας ε]ιισπιοάἱ {πι στανες Ἰηνε]αῖν 

Ῥταε[ετίῖπι { {ερτῖς αοπία [αρεγνεπετίξ, Ἰὰά Τρία αρετίο Ἱπ-- 

ἀἰοανΙέ, ἵπ πιαση[ιάίπεπι ἀο]οτῖς εἰ [αρρτεία5 αἰνί ἆἀε]ε- 
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Κά, µαχε Υπ. [659] : Εά, Βαῇι γ. (452) 
νων καὶ τὴν τῶν διαχωρηµατων καὶ τῶν οὕὔρων ἐπίσχεσιν. 

ἐπέχεται δὲ διὰ τὴν στενοχωρίαν τοῦ ἀπευθυσμένου μαὶ τὴν 
ὀδύνην τῆς κύστεως. ἀφίστανται 7ὰρ οἳ κάμνοντες τῆς ον 
γείαςι ὅταν εὐθέως ἀρχομένης αὐτῆς ὀδυνᾶσθαυ συμβῆ, καὶ 
τοῦτο κοινὸν ἁπάντων τῶν πόνων ἐστί. τό γὲ μὴν ὀδυνᾶ- 
σθαι ποτὲ μὲν αὐτῶν τῶν ἐνεργούνιων ὀργάνων φλεγμαι- 
φόντων, ἐνίοτε δὲ τῶν συνεχών αὐτοῖς Ίίνεια. οὕτω γοῦν 
ἀναπνέοντες αἀλγοῦσιν ἐπὲ φλεγμονῇ σπληνὸς ἢ γαστρὸς ἡ 

ἧπατός τε καὶ τῶν ἐν ὑποχονδρίῳ μυώνν καὶ διὰ. τοῦτο 
αναγκάζονται δυσπνιοεῖν εἴδευ δυσπνοίας ἐπκείνῳ, καθ ὃ µι- 

κρὸν καὶ πυκνὸν γίνεται τὸ πνεῖμα. εἴθηται δὲ καὶ ταύτης 

τῆς δυσπνοίας, αλλὰ καὶ ιῶν ἄλλων ἁπασῶν ἑκάστης ᾗ αἰ- 

τία κατὰ τὸ περὶ τῆς δυσπνοίας πρώτον. 

οβ’. 

” 3 ἢ .” 

«Ιὖὐει δὲ οὖρον πυῶδες οὐρηθὲν λευκὴν καὶ λείην ἔχον ὑπό- 

στασιν. 

οἰΐοπες οαπ[απι τε[ΕΓΕΠΦ. αο απίεπι {πιπΙ Ργορίες τεοίί 

Ἰπ[ε[{πΙ. απρα [Παπ ἴαπι ΟΡ γεῄεαπο ἀοἱογεσ Γαρρτϊαναπίαν. 

Ίαπιᾳπε αρί αἰναπ αεστῖ γεάάετε ασστεζϊαπίας, [ τερεαῖα 

ἀο]ογεΠπι εχοῖιαγϊ οοη[]σετιί, 1ΡΠ αἳ ορετε ἀεμβαπι, τὰ 

αασά ε[ί οπιπῖρας ἀο]οτίριδ ΟΟΠΙΠΙΙΠΘ. ΊΏο]ος αμίεπι ο 

ΡΙ]έσιοπεα Ἱπβγαπιεήίοταπα, -μαθ αοἰῖοπεπι οἀμπί αιέ 

Ρατΐαπα 1ρῇ5 αππεχαταπῃ ρτονεηῖταο [οἱεί, Θο επίπι ο Ἡ]- 

Ῥια5 ΡΙ]εσιποπε Ἰεπειι ααἲ γεπίγεπι αιί Ίεοιγ εἰ ΡΓάΕΟΟΣ- 

ἀἴοταπι. πππ[οι]ος ορ[εάΙί, τε[ρἰταµᾶο ἆο]οτεπι {επίαηί, 

εαπης οἨ τοι [ρἰταιάϊ ία ἁἀι[ιοα]ίαίο πεοε[ατίο Ἰαῦο- 

γαηῖ, οπας Γρισίαπι ραχναπα οἱ {Γεηιεπίεπα ἰταλί, Πα]ας 

αὐίεπι ἀγίρποεβε εαι[απι εἰ αἰϊαγαπι αε(αα οπιηίαπι τεΚἷ- 

ἀϊπιας Ἠρχο ἆο Γριταπάϊ ἁἰ[Ποαλίαίο ΡΕΙΠΙΟ. 

ΓΕΧΣΧΙΙ. 

δοίρίε αιίεπα πγίπα ῥαγιίεπία παεία αἰδιιι εἰ ἶαενε Παδεης 

/Γεά πιει ἔμιη. 

σΛΔΛΙΕΝΟςΡ ΤΡΟΜ. ντ, ΡΑΠΒ ΠΠ. .. 
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Ἐὰ, Οἶασι, ΤΠ. Γ659. 660. ] ' Ε4. Βαΐ. γ. (150.) 
Ὅταν 1} τῆς κύστεως φλεγμονή πεφθῆ, συρῥέουσιν εἰς 

χὴν ἔσω χώρα» αὐτῆς οἱ πεφθέντες χυμοὶ καὶ συνεκκρί- 
ν » 3, ; . 3 - , 

νονται δηλονότυ τοῖς οὔροις τὸ γνώρισμα της αγαθῆς πὲ- 

εως ἐν ταῖς ὑποστάσεσιν ἔχοντες. 

οΥ. 
Ἅμῇν δὲ μήτε τὸ οὖρον μηδὲν ἐνδιδοίη μήτε ἡ κύστις µαλ- 

ᾠάσσοιτο, ὅ εὲ πυρετὸς ξυνεχὴς ᾖ, ἐν τῆσο πρώὠτῃσι πὲ- 

ριόδοισι τοῦ νουσήµατος ἑλπὶς τὸν ἀλγέοντα ἀπολέσθαι, 

[οσο]. Ζὸ μὲν μήτε τὴν κύστιν μαλαχθῆναι καὶ τὸν 
πυρετὸν διαµένειν εὔδηλον τὸ δὲ οὖρον μηδὲν ἔνδοῦναι 

τῶν ἀσαφῶς εἰρημένων ἐστίν. εἴωθε γὰρ ἐπί τε τῶν δια- 
Θέσεων καὶ τῶν συμπτωμάτων φέρειν ποὔνομα, κπαθάπερ 
καὶ οἳ ἄλλου πάντες οἳ µετ αὐτὸν ἐνδοῦναι τὴν φλεγμονὴν 
καὶ τὸν ὄγκον καὶ τὴν σκληρότητα καὶ τὴν τάσιν καὶ τὴν 

ὀδύνην λέγοντες. οὐ μὴν τὸ γὲ οὖρον ἐνδοῦναί τις εἶπεν. 

ἴσως οὖν ἀπὸ τῶν προξιρηµένων ὁ {πποκράτης μὲέτήνεγκὲ 

Οοποοοΐα ρ]]οσπιοπα απαθ νεῄοαπι α[Πεοεταί, 1 ΙΠίΕΓ-- 

πηπι {ρῃας Γραήταπι οοποοοῖ Ἠμπιοτος οομπαπί οἱ οἴππι 

υγ]πῖς τοσα] ἀπρίο εχαετΏμη αγ, Ῥχοβας οοΠΟΟσΙΙΟΠ15 πο- 

ία υἨᾳ Γαρ[εάστιπί Ῥταο {8 ΓεγεΠίςΒ, 

ΕΧΧΗΙ. 

δί Όεγο πεφµε οκἰάφμαπι μγίπα «οπισε[]εγίε πεφιε υε[ίεα 

ππο[]ε[εαι εἰ [εῦγις οοπείνμα ᾖ[τὲ, πε πι ργῖπες πιογδὶ οἵτ- 

ομιεῖδιις αεβεγ Ιπίετεαϊ ππείις ε[. 

Ὀνίπαπα αὐϊάεπα ποη [ο πιο]]ογεπι ε[[οοίαπι οἱ {6- 

Ῥτοπι Ῥεγ[ονογατο ῬΡετ[ρίοπαε [απῖ ΠσπΠοαομῖδ. δεᾷ 

οὖρον μηδὲν ἐνδοῦναι, πγίπαπι πὶ]ε] γεπιίίτεγε, οΡ[ειτθ ῬΤο- 

Γεοίο ἀῑοίαπα εΠ. Ἰ1ά παπιααθ νογραπα ἵπ Τρῇς αΠεοίίρας εί 

[υπιρίοπησ!ῖς π{αχραγα οοπ/[αεν]έ, αἱ εἰ α) ρο[ῖ επι οπη- 

Ἡες απἱ Ῥῃ]οσπιοποπ, {ππιοχοπα, ἀπτ]ϊεπι, {επ[οπεπι οί 

ἀοἱοτεπα επ ἀῑοαπί. Θεά πεπιο πππαπα ἀῑσιε αγίπα πα 

ΤΕΠΗΗ, Έχρο {οτία[ Ηιρροοναίες αὖ 1Πῖς νετραπι Ίου 
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Ε. Οµατι. ΠΠ. [660] : : Ἐά. Βα[, Ῥ. (41509. 

υ 3 ” ο 3 Δ / 3 

τὴν προσηγορίαν ἐπὶ τὸ οὗρον, ἵνα τὴν ἐπὲ τὸ βέλτιον αὐ- 

τοῦ µεταάστασιν οὕτως ἀκούσωμεν. Όὅπερ εἰ συγχωρηθείη 
καὶ τὴν ἐξ ἐπισχέσεως κένωσιν εἰρῆσθαι πρὸς αὐτοῦ δυνα- 
τόν ἐστιν, ἵνα συνἑεπινοήσωµεν ἐπὶ τῆς φλεγμαινούσης κύ- 

3 α ”, -” . 

στεως ἐπίσχεσθαι τὸ οὔρον. εἴωθδε /ὰρ καὶ τοῦτο ἐνίοτὸ 
| στ ’ 4 ” 3 ’ / 3 4 Π 

συμβαίνειν, ὁπότε καὶ δεινώς ὀλεθριὸν ἔστο τὸ νόσημα καὶ 

σπανίως ἐξ αὐτοῦ διασώδονταυ. αὕτη μὲν οἶ γραφὴ τῆς δή- 

σεως ἐν ἄλλοις τὲ τισίν ἐστέ καὶ τοῖς κατὰ τὸν 4ρτεμίδωρόν 
ἀ / 3 / 3 ϱ Ἡ νε .. ο) 

τε καὶ 4ιοσκουρίδην αντιγραφοις. ἐν ἑτέροις δὲ 1 λέξις οὕτως 

ἔχει" ἢν δὲ μήτε οὖρον ᾖῇ μηδὲν μήτ ἐνδιδοίῃ ὃὁ πόνος, ὥστε 
1 ” / ε 3 3 , 5 9 ’ 

μηδὲν ἔχειν ζήτημα μηδ ἀμφιβολον εἶναι τὸ λεγόμενον. 

οὗ. 
« 4 ’ - ο” ” / ΄ ” « 

Ο δὲ τρὀπος οὗτος ἅπτεται τῶν παιδίων μάλιστα τῶν ἑπταξ- 
τέων, ἕως ἂν ἐς τὰ πεντεκαιδεκαταῖα γένωνταυ. 

4ιὰ τὰς ἀκαίρους τὲ καὶ πολλὰς ἐδωδὰς ἀθροίξεταυ 

πλεῖστος ὁ καλούμενος ὠμὸς χυμὸς ἐν τοῖς τῶν παίδων σώ- 

ἵγαυ [Πα ξ αἆ πτίπαπα, πξ Πο θ4Π1 πι]ε]ίογεπα α[οοίαπι ε[[α 
ΠπίεΙ]ΊσετεπιΠ. Όυσοά { αἀπι[ετίπιας, 11ο παμε Ρροίαῖξ 

ππίπαε απίε Γπρρτε[ίαε ναοιαίίοπεσι Πρπϊῃοα[ε, ταί πια 

οπω γε[ῖοαε ΡΗ]εσιποπε τΊπαπι ϱποπε [αρρτε[ῄαπα {μα 

1Ππ[ε]]]σαπιπθ. Φίο επῖπι 1Π{εγάιπη εγεηῖγο [ο]εί. Θεᾶ πἸος-- 

Ῥα5 Ἰῖο ἔππο [απιπιαπη Ἠαρεί Ῥεγηϊοῖεπι εἰ ΤαΓο εχ 60 ΓΕΓ-- 

γαπίμχ αοστ, Ἠοο απ]άεπι πιοάο [οπρίαπ λαῦεηί ἔππα 

Ρίεναφπε αἰῖα οχεπιρ]ατία ἵππι ο οπῖρας Απίοπιϊᾷογιι εἴ 

Γιο[εοτίάες αἱ {απ ἴπ α]ῖς απίεπι Ἰππο {π πιοάσπη: 

αἲ [ πεο αγίπαε φιἰάφμαπα [ὲ πεο ἀοίογ τεπαῖ[]ως ε[, τα 

πλ] αααθτῖ πεο 49 αἱίᾳαο ἁπδίίανϊ ρο[{, 

κι; 

Ηίο αμίεπι Ἰποᾶμς γροεῖ[ιπιωπι αιηρὶε [ερίεππες Ῥιεγου, 

ἆοπεο αἆ ἀεοϊπιμῖτ σι έ τα αππιπῃ μεγνεπετίπὲ. 

Ῥτορίετεα αποά Ιπίεπιρε[]ῖνο εἰ πππ]έαπα Ῥάοτί «01Π6-- 

ἀαπί, ῬΡἰατίπιαπα οταάΙ Παπιογῖ οιπια]απί, απὶ 4πππι ρεΓ 

α 3 
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Ἐά. Όματι. ΥΠ. {060.Ί ὃν ΜΗ κά. Ρα[. τα (159.) 
µασιν. οὗτος οὖν διὰ τῶν νεφρών ἐκκαθαιρόμενος ὁσημέ- 
ϱαυ καὶ µέντου καὶ διὼ τῶν οὐρητήρων εἰς τὴν κύστιν ἄΌροι- 

ξόμενος ἐνίοτε μὲν λίθους ἐν αυὐτῇ γεννᾶσθαι ποιεῖ, πολ- 
λάκις δὲ καὶ φλεγμονὰς, ὅταν ποτὲ ἡᾗ κύστις τύχη σφοδρό- 
τερον ὑπὸ τῆς συνεχοῦς τῶν τοιούτων χυμῶν διεξόδου 
κακωῦεῖσα. 

1οπες αποἰάϊε εχριτσείαγ εἰ ρες γείεναν «πι [ας 1π νε- 

Ποαπαι οοασετνείασ πιοάο οα]οι]ος ἵπ 6 ρατῖί, [περο νοτο 

ΡΗΙεσιηοπας, υ)1 νε[ίῖσα α[[άιιο ε]ιδιποί Ἱπαπιονηπη (γαπβίυ 

νεμειπεπάμθ ἀῑνεκαία {πεγ]ί. 



1ΗΠΠΟΚΡΑ4ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ 

Κ4άΙΓ ΓΗ4ΙΙΗΝΟΥ ΗΠΙΣ ΤάΥΤΟ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1. 

Κὰ, 0ματὲ. ΤΠ. Γ6ουσι.] ς Ες. Ραἴ, σ. (4155.) 

α. 

[66] (159) Ο1 δὲ πυρετοὶ πρίνονταυ ἓν τῇσιν αὐτέη- 

σιν ἡμέρησι τὸν ἀριθμὸν, ἐξ ὧν τε περιγίνονταυ οἱ ἄν- 
Όρωπου καὶ ἐξ ὧν ἀπόλλυνταν. 

4ὖύο πραγµατείας ἔχετε, πρὸς ὑμᾶς γὰρ λέγω τοῦτο τοὺς 
ἑταίρους, ὅσοι κατηναγκᾶσατέ μὲ μὴ προηρημένον ἐξηγήσεις 

γράψαι τῶν Γπποκράτους συγγραμμάτων, ἐν αἷς ἅπαντα πὲρί 

ΗΙΡΡΟΟΒΑ' ΤΙΣ ΡΠπΟσΝΟΡΤΙ ΟΝ 

ΕΤ σΑΕΕΗΝΙΙΝ ΕΟΜ ΤΙΡΠΙΟΝΜ 

οΟΜΜΕΝΤΔΑΗΙὉΓ5 Π]1. 

1. 

δες ἀἰεδιις Ππµππεγο ἰ]τα ειπα ]μάἰσαπίμτ, εν οιῖδιν Πο-- 

πιῖγιες μη Γεγναπέμγ ίμπα εἴἶα τι 1πιεγεμ)ιξ, 

Ώιος 1ρχον Ἠαῦείϊ, Ίου επ νουῖς ἀῑσο, ο [οάα]σδι 

απὶ πε πΙΗ1] ἴαιε ππεάίαπίεπι οοὐρῖ[] οοπιπιεΏἰαγίο5 1π 

Ἰρτος Ηιρροοταίῖ {οιἱμεγα, ἵπ οαπἶρᾳΠθ ομποία ἆο ογί[ῖο]θ 
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Εὰ. Οἶνατι, ΠΠ, Γ66Ι.1 Ἐὰά. Ῥαἱ. γ, κ 158.) 
τὰ Ἀθισίμων ημερών είρηται καὶ Σοίσέεων. ιστὲ δὲ οτυ σαι 

αὐτὼς οὐκ ἐκδοθησομένας, ἀλλ ὥσπερ ὑμῖν µόνοις ἐσομένας 

ἔγχραψα. συνέβη δ᾽ ἐκπεσεῖν αὐιὰς καὶ παρὰ πολλοῖς εἶναι, 
καθάπερ καὶ ἄλλα πολλὼ τῶν ἡμῖν γεγθαμµένων. ὅθεν ουδ” 

ἐξηγεῖοθαυ προηρούµην ἐν ὑπομνήμασιν οὐδὲν τῶν Ίππο- 

κράτους βιβλίων. ὅσα γὰρ εἰς τὴν τέχνην χρήσιμα παρ 
αὐτοῦ μαθσῖν ἔδευ, γέγραπταἰ µου κατὰ πολλὰς πθαγματείας 
ἅμα ταῖς οἰκείαις ἐξηγήσεσιν. ἐπεὶ ὃ᾽ ἔνιαι τῶν λέξεων 

ἀσαφέστερον εἰρημέναι μοχθηρᾶς ἐξηγήσεως ἔτυχον, ὡς ἀρέ- 

σκειν ἡμῖν μηδένα τῶν γραψάντων ὑπομνήματα, βέλτιον δὲ 

αὐτῶν στοχάξεσθαι τῆς Ιπποκράτους γνώμης ἐδόκουν ὑμῖν 
γω, διὼ τοῦτό µε καὶ διὰ γραμμάτων ἠξιώσατὲ παρασχεῖν 

ὑμῖν ἅπερ ἐν ταῖς διὰ λόγων συνουσίαις κούσατε. τοῦτ 
αὐτὸ κἀγω προεῖπον ὑμῖν, ὡς ἀναγκαῖον ἔσται τὰς ἐξηγήσεις 

ἀνωμάλους ἔσεσθαυ ἤτου μὴ πάσας ὁμοίως ἐξηγουμένου µου 
τὰς λέξεις, ἀλλὼ τελεώτερον μὲν, ὑπὲρ ὧν οὐδαμόθι τῶν 

ἐμῶν πραγματειῶν ἐμνημόνευσα. διὼ κεφαλαίων δὲ περὶ 

ὧν δη τελέως ἐν ἐπείναις διῆλῦον, ἵνα μὴ πολλάκις ὑπὲρ 

άιεριας εἰ ογἴπρας εχρ]ῖοαία [απΐέ, Εί Ίιο αα]άσπι [οἴς α 

Ἰηθ, ἨΟΗΠ τί εἀετεπίατ, [εά ἴπ σταϊῖαπι ἰαπίαπι γε[ίγαπι 

οοπ/[ογῖρἰος ε[ε,. Εκεϊάεταπί ἵαπιεπ 11 εἰ 1π πιαπας πι]-- 

Τοπ ΡετνεποταπΕ, Ποιί οἱ Ῥ]εγαηιε α]ία α πορῖς [οπρία, 

Οπαπποβτεπα Πο ΙΠ[ΠΙπεχαπα οοπιπιοπἰατίο Ἠ]]ος ἵπ ργος 

ΗΙρρουγαἰῖ ΟΟΠΙΡΟΠΕΙΕ απ ας αἲ εο ἀΙ[οετο 6Χρο- 

ἀἰεραί αἆ ατίεπι Ἠἰῖ]α, εα [περε πια] ἵπ Ἰοοῖς αἀάασὰ 

εἰ Ιπίεγρτείαίας [απ Θεά απππι [επίεπίῖας ααποί οὈ[σιι-- 

χ10γε5 Ρ]ετῖαιε Ῥεγρεταπα ΙπίεγρτείαΙ [πί οἱ Πεπιῖθπι εκ 

16 ΡτοΡείΐ5δᾳ απ οοπηππεπίασ]ος εἀϊάσταο, 6σο απίοπι νοβῖς 

νιάετετ ππε]ῖπς α[[εαυῖ Ηἱρροεγα[ῖς πιοπίθιη, Ἰάεο εΠ]ασίία-- 

Πας, τί ἴ]]α πιαπζατεπα ΠΗΠεγῖς ᾳπαθ γος αΠᾳπαπάο ες [α- 

41ογΗπα πο[ίχοταπα οο]]οφμ]ῖ αμαἰνεταίῖ. ος «Ρο νορῖ5 

ΡΓαείαίαςδ [απι Ῥτορίοτεα, ααοᾷ πεοεί[[ο ε[ Ἱπαεφια]ες ε[[α 

πεο ΟΠΊΗΠΕΦ ΠΡῖ Ππιῖ]ος ΓΕΠΙΟΠΙΙΑΓΙΙΠΙ ΘΠΑΥΡΑΙΙΟΠεΡ, Ίναπι 

ο απἴρας ΠΙΜ] Ῥτοτίας α πορῖς ἀῑσίαπι οβ αἱ νο]απιὶ- 

π]ρας, ἴ]]α αοοπταξίας εχρ]ίσατο οΟΜνΕΠΙΕ, 4αᾶο αΙπίΘΙΗ Ίαιι 

[απὲ ἵπ 1119 (χαδτία, ἆςθ Ἱ]ς ἀῑσοτο οοπηρεπάΙοβαΒ, Ἡθ [860- 
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- 3 - , 3 ή ΄ 

τῶν αυτών πραγµατων ἄγαγκαζωμεῦα γράφειν. ἐπεὶ τοίνυν 

ἅπαντα τὸν περὶ κρισίµων ἡμερῶν λόγον, ὡσαύτως δὲ καὶ 
τὸν περὶ κρίσεων τρισἑ τισε πραγµατείαις διῆλθον, ἔνταυδοἳ 

, ” 3 - 3 Δ 

µύνα τὰ κεφάλαια τῶν ἐκεῖ γεγραµµένων ἀναμνήσω τὴν 
αρχὴν ἐνθένδε ποιησάµενος. 2 γὰρ κατὰ τὰ νοσήματα κρί- 

σις απὸ τῶν ἐν τοῖς ὅδικα- [665 ] στηρίοις µετενήνεµταε, 

σηµαίνουσα τὴν ὀξύῤῥοπον ἐν νύσῳ μεταβολὴν γινομένην 

πατώὼ τέτταρας τρόπους. ἡἢ γαρ ἁπαλλάττονται τῶν νοση- 
’ 3 / Ἂ / Δ ω 4 4 ’ 3” 

µατων ευθέως 2) µέγαλην µεταβολην ἐπὶ τὸ βέλτιον ἴσχουσιν 

Ἰ αποθνήσκουσιν εὐθέως 1) Ἰείρους γίνονται πολλῷ. τὰς 

μὲν οὖν πρώτας δύο κρίσεις ἁπλῶς ὀνομάξουσι κρίσεις, τὰς 

δὲ δευτέρας δύο τὰ πολλὰ μὲν ἅμα προσθήκη κακὴν κρί- 

σιν ἡ) μοχθηρᾶν κρίσιν 3 τι τοιοῦτον τῷ τῆς πρίσεως ὀνό- 
µατι προστιθέντες, ἔστιν ὅτε δὲ καὶ χωρὶ πρροθήκης 

ἁπλώς. ἐμάῦθετε δὲ καὶ ὡς αἳ κρίσει; ἅπασαι µετά τινος 

{ανερᾶς γίνονται κενώσέως ἡ) ἀποσιάσέεως. ἐν 792 τῷ σπα- 
; / ’ . 3 α, ’ Ἴ . 3ε Π 

νίῳ παιδία µύνα δι ὕπνων βαθέων καὶ μακρών ὀξείας 
3 Γ 3 ε 9 νι Δ , ο , 
ἐποιησαντο µεταβολας ὡς ἐπὶ τὸ βέλτιον, ας ἔγιοι μὲν 

Ρίας Ιῑδάεπι ἆε τερας [οτίρεγο οοπιρε]]απιατ. Ἰίππο απππι 

Ίαπα. οππποπι ἆο ἆῑερας οτῖ]οῖς ἁΠριίαίίοπεπι αἴαε Ίθπι 

4ε οΊβριις ααιοί Ηδρτις αΡ[ο]νετίπιπδ, 11ο [απιαια ἵδι- 

ίαπι οαρλία εοταπα ϱ1αε 11ο [οπιρία Γαπῖ, τεοεή{εΡο, Ἱπάα 

απίεπι εχοτάῖαν, ἀπάϊοϊϊ [εα οτι αιιοά πιοτρὶ [απῬρεαπε 

αρρε]]αίίο α απ[5, παρ 1π {οτο αδυπίιιτ, ἐγαηφ]αία ει εἴ 

ΓαΡίίαπι 1]]απι φας ΠΙΟΥΡΟ αοοἰ1ί πιμίαίίοπεπι βΠσπ]βσαϊ. 

ΕΠΙ απίοπι Ί]]α απαάταρ]εκ,  Ίναπι γε] πιοτρας τερεπίθ 

Γο]ντίαχ νει πιπ]ίο Πηϊἰ]ος εναΠί νεὶ [αΐϊπι ΠπιετΠοῖε γε] 

πηπ]ίο {αοΐας εἴι ἀείετίου. δεά ἆμας απ]άεπι Ῥτίογεξ οτ]- 

[ες αρρε]]απῖ Ππιρ]ϊοϊίεν οτῖζες, τε]ᾳαῖθ απ{επῃ [αερε αἀάππί 

αληαῖά, πιαίαπι απί ρτανασι ογἶβα απῖ α]ο βπ ποπαῖπα 

αρρε]]απίες. ἸΙπ[ενάιπι νετο Ππιρ]οῖίεν ογἰ{α γοσαπῖ ηοο 

ααάφααπι αἁ]οιαηί.  Θοῖιῖ απίεπι εἴαπι οπηοίας ογἵ[εΒ 

επι Ἱπῃσηϊ αἰίᾳαα ναοπαίῖοπε απί αὈ[οεί[ία Ρργογεπῖτθ, ὢο]ί 

ΠαΊΊ(ς Ῥπεγα] 1αχο θἀπιοάμπι οκ ΤΟΠΙΠΟ Ρτοίαπάο Ίοι- 

βοᾳπε Η{αΙοπεαι 1π Ππιε]μ8 αἀερίί {απί, Γεὰ εαπῃ ααἶάει; 
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ἀξιοῦσι καὶ αὐτας ὀνομάξειν κρἰσἒις, ἔνιου δὲ οὐ συγχωροῦ- 

σιν, ἡμέρας δὲ κρισίµους καλοῦσιν, ἐν αἷς αἱ τοιαῦται μὲ- 
ταβολαὶ πισταἰ τὸ ἅμα καὶ πλεῖσται Ίίνονταυ. κατὰ γὰρ 
τας ἄλλας ἡμέρας οὔτε πιστὰς ὁρῶμεν γινομένας τὰς αρί- 
σεις οὔτε πολλᾶς. κπατἐνόησε ὃ᾽ οὐ πρῶτος µόνον, αλλὰ καὶ 

μάλιστα τὴν τῶν κρισίμων ἡμερών φύσιν ὁ θαυμάσιος {π- 

ποκρώτης ἐνεδείξατό τὲ τὴν αἰτίαν τῆς }ενέσεως αὐτῶν, Ἰν 

καὶ ἡμεῖς ἐν τῇ περὶ τῶν κρισίµων ἡμερών πραγμκατείᾳ 

διήλθοµεν, ἰσχυροτέραν μὲν ἐπιδεικνύντες εἶναι περἰοδον 
ἡμερῶν κρισίµων τὴν ἑβδόμην, δευτέραν δὲ τῇ δυνάμει 
τὴν τετράδα γινομένην ἐκ τοῦ δίχα τμηθῆναι τὴν ἑβδόμην, 
σηµαίνεσθαι δὲ τὰς μελλούσας ἔσεσθαι κρίσεις ἓν ταῖς- ἑβ- 

δυμαδιμαῖς περιόδοις ὑπὸ τῶν τετράδων. τὴν μὲν γὰρ τὲ- 
τάρτην {ἡμέραν τῆς ἑβδύμης εἶναι δηλωτικὴν, τὴν ἑνδεκάτην 

δὲ τῆς τεσσαρεσκαιδεκάτης" ὀνομάξει ὃ᾽ αὐτας ὁ /πποκρά- 

της ἐπιδήλους καὶ Θεωρητάς. ἀριθμεῖσθαι δὲ τὰς μὲν ἑθ- 

δοµάδας τοιῷδε τρόπῳ γε βούλεται, δύο μὲν ἐφεξῆς ἀλλήλων 

τὰς πρώτος πατὼ διάζευξιν, ἔπεσθαι ὃ᾽ αὐταῖς τὴν τρίτην 

πἳ Ῥ]ογίαιο ο][ῖ ποπιῖπο ἀἰσπαπίαγ, [ο αλ οτΙ[π αρΡρε]- 
1ατῖ πο]αηῖ, ἨΏίεΦ απίοπι ογ]{1ςο γοσαπί 1π απῖδας πια- 

{αΐοπες ε]αδπιοᾶϊ πΠπίπιε ἀπρίας εἰ ᾳπαπι Ῥ]αγίπιας Ρτο- 

νεμΙμπέ, 1π α]ῑῖ γετο ἀεριας οτῖ[ε οετία εἰ {Γε(αεπίες 

ἨΟἩ ν]άεπιαδ ενεπῖτθ. Ίεο ρτῖπιας ααἶάεπι πιοᾶο, γετιπι 

εἰῖαπι εκοε]]επίον ἀῑεταπι ογ]ήσογαπα παίαγαπι αἀπιϊταπά ας 

1119 Ἡ]ρροογαίες ἀερτε]επά1ῖ, εοτΙπΊἁε οα[απι «επποι- 

Πτανῖτ, ᾳααπι αἱ πος 1π Ἠρτίς ἆᾳ ἀῑερας ογ]]οῖς εκρ]οαν]- 

πημδ. 11ο απἴεπα α ποδῖς ο[ιεπίαπα ε[ι Γερίίπιαπα ἀῑεγαπα 

ογΙΙοοτιπι οἰτομῖίππι τε]απῖς γα]επίίογεπι εἶε εἰ αὓ εο 

Γεοαπάππι ε[ε {αου]ίαίε απαἰεγπατίαπα, αποά ἵπ ἆπο [ερίῖ- 

πιπς ἀῑνιάαίασς οτΙ[ε Ὑοτο ρου εἰτοιίίας Γερίεπατίος Γαΐι-- 

τας α ϱΠαϊεγηαγ]]ς Ἱπαά]σατΙ,. Οπατίαπα Πποππ(Πθ ἀἴεπι Ἱπά]- 

οοπι ε[[ο Γερίϊπι, απάοοίπιωπα ἀοοϊπιϊ ᾳαατ, Ἠος απ{επη 

Ἡ]ρροογαίος ἀπάίοε εἴ εοπἰεπιρ]αρί]ο αρρε]αί, Οεη[εί 

απίοπι Ἰοο πιοάο Ἠεβάοπιαᾶας ππιοταπάας ε[[ε, Ἅἆπας απ- 

ἆεπα Ῥρτῖοτγες ΠΕΙ Ρτοχίπιαθ ρεν ἀ1[]αποίίοπεπα, ἑεγίῖαα αι- 
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κατὼ συνάφειαν. ὁιάζευξις μὲν οὖν ἐστιν, ὅταν ἐφ᾽ ἑτέραν 
5 ’ .. ” ’ ς [ή ς . 1 ’ 

ἡμέραν Λληξάσης τῆς πφροτέρας ἑβδομάδος  µετα ταυτην 
3 ε »” «. , ε«, ’ λ 

ἀφ᾿ ἑτέρας ἄρξηταυ. συνάφεια δὲ ὅταν ἡμέρα µία ποινη 

τῶν ἑβδομάδων ἀμφοτέρων γένηταυ τελευτώσης μὲν εἰς αυ- 
- 3 ’ - υ 3 3 3 -” 

τὴν τῆς προτέρας, αρχομένης δὲ τῆς δευτέρας απ αυτης 
- Δ 3 Δ ς 3 , Σ » ΄ 

καὶ διὼ τοῖτο τὴν εἰκοστὴν ἡμέραν ἐσχάτην εἶναυ τῆς τρί- 

της ἑβδομάδος, ὡς εἴ γε καὶ αὐτὴ κατὰ διάζευξιν ἠριθμεῖτο, 

τὴν πρώτην καὶ εἰκοστὴν ἠἡμέραν, οὐ τὴν εἰκοστὴν ἔσχυρο- 
’ 3 ” α 3 ι ε / ς .) 

τέραν ἐχρῆν εἴναι, φαίνεται ὃ᾽ οὐχ οὕτω γιγόμενον. 3 γαρ 

εἰκοστὴ καὶ πλεῖστα καὶ βεβαίως ὁρᾶται κρίνουσα. τριών 
τ α Ἶ ’ ”, « , - -- -” 

οὖν ἑθδομάδων τὰς εἴκοσιν ἡμέρας συμπ]ηφουσῶνι είτα της 
’ « 3 ’ ᾽ 3 ’ 

τετάριης ἑβδομάδος ἀρχομένης κατὰ τὴν εἰκοσεὴν πρωτην 

ἐκ τῶν ἐφεξῆς τριῶν ἑβδομάδων, εἴκοσιν ἡμερών συμπλή- 
, 3 / ι ε 

ρουµένων, εἰκότως ὃ /πποκράιης τὴν τεσσαρακοστὴν ἡἰμέ- 
3 Ν . ο ΄ ον 

ραν, οὐ τὴν τεσσαρακοστὴν δευτέραν κρίσιµον εἰγαί φησιν. 
ο’ . ε.- Δ ο 5 λ 3 μυ 

οὕτως δὲ καὶ τὴν ἑξηκοστὴν καὶ την ὀγδοηκοστην, ου την 

ἑξηκοστὴν τρίτην ουδὲ τὴν ὀγδοηκοστὴν τετάρτην. αὕτη 

ἐν οὖν σοι τῶν ἑβδομαδικῶν περιόδων ἡ συναρίθµησις, ἢ µ μ κ. ώ ϱ 1] ον κ ή 7 7 

ἴοπι 4ὖαθ ας οοπΓεφπΙίαχ, Ῥες οοππεχίοπεπι. ΤΕ απίεπι 

ἀϊ[ιπείίο, απππι Περάοπιας Ῥτίος ᾖπ ἀῑεπι ππαπι ἀεβμηῖε 

εἰ αιιαε 1ἶ]απι ρτοχίππε Γεηιίας αἲ αἰίετο Ἱπεῖιρῖ, Όοπ- 

ποεχίο απίεπα εἴι απαπι ἀῑε απι5 αίτῖααε Περάοπιας{ οοπι- 

πηαηῖς ε[ι, [ο αἱ ἵπ εππάεπι Ργίος ἀε[βπαί εἰ αὐ εοάεπι 

Ῥοβετίος Ιπεῖριαί, Εί Ίαπο οὗ οαπίαπι ἀῑεπι ν1ρεβπιαπα 

βαἰιῖῖ εχίτεππηπι ἱαγίίαο Ἱεράοπιαάϊς, ΊἈαπι { ρε ἀῑῆαι- 

οἵιοπεπι Ίαεο 4ποφις ππιεγαγείασς οροτίεγεί αἰίαπε ν]- 

σεβπιαπι Ῥγίπιαπι ἀῑεπι {αομ]ίαίε Ῥταε[ίατε ν]σεῄπιο. Αί 

ἨοἨ 1 τεπι [ο Ἠαβρετε ἀερτεμεπάϊίατ, ΊἈαπι νὶρεῄπιας εἰ 

Ρ{ανίπιηπι εἰ οετίο νΙάείαγ Ἰαάίσατε. ἸΤίααμε «πάπα ἴγες 

Ἱεάοπιαάαε υ]σ]πῖ ἀῑες οοππεαπΕ, ἀεϊπάε αματία α Υ16ε- 

ῄπιο Ῥιῖπιο ἀἱο ΙἹποῖρίαί εἰ ἴτος 4παε [εηπαπίας υἱσιηΙ 

ἀϊες οοπιρ]εοίαπίπτ, Ἰιπιά ἴεπιετε Ἡϊρροογαίες ἀῑεπι α1δ- 

ἀτασε[πιωπα ]αάίεατο ἀῑκΙξ, πο ααίεπι απαάτασε[ιπιαπι [ε- 

ομπάμπα, ῥἰπι]Πίεν εἰ [εκασεβπωαπι εἰ οεἰοσεΠπιαπα, ΠΟΠ 

Γεκοσείίπιππι {εγίῆππα πεο οοἱοβεππαπα απατίαπι,  Ηϊ απ]- 

ἀεπι ἵπ πιοάμπι Γεριεπαν οἰτοιίίαδ επιππεταπίατ, «αείο- 
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δὲ κατὼ τειράδας ἀκύλουθος τῇσδε. τεμνοµένης γὰρ ἑκά- 
στης ἑβδομάδος εἰς τὰς ἐν αὐτῃ δύο τετράδας ἡ τετάρτὴ 

μετὰ τὴν εἰσβολὴν τοῦ νοσήµατος ἡμέρα τελευτὴ μὲν ἔσται 

τῆς πρώτης τετράδος, ἄρχὴ δὲ τῆς Δευτέρας. ἢ δὲ έφεξης 

τῇδε τρίτη τειρὰς αἀπὺ τῆς ὀγδόης ἡμέρας ἄρξεται, διότυ 

καὶ ἡᾗ δευτέρα τῶν ἑβδομάδων" ὥστε συμβήσεται τὴν ἕνδε- 
κώτην ἡμέραν τελευτὴν μὲν εἶναυ τῆς τρίτης τὲτράδος, ἄρ- 

χὴν δὲ τῆς τειάρτης. ἡ δὲ πέμπτη τετρᾶς ἀπὸ τῆς τεσ- 

σαρεσκαιδεκάτης ἡμέρας ἄρξειαι, διότι καὶ ἡ τρίτη τῶν ἑβ- 

δομάδων. ἀφίξειαυ τοιγαροῦν εἰς τὴν ἑπτακαιδεκάτην αὐ- 

τῆς τὸ τέλος, [660δ] ἥτις ἐστὶ πάλιν κοιγὴ τῶν δύο 

τειράδων τῆς πέμπτης καὶ τῆς ἕκτηςι εἰς ἃς ἡ τρίτη τῶν 

ἑβδομάδων ἐτμήθη καὶ οὕτως εἰκοστὴ τοῦ νοσήκατος ἡμέρα 

τέλος μὲν τριῶν ἑβδομάδων, ἓξ δὲ τετράδων. αὗται μὲν οὖν 
αἱ κατὼ περιόδους εἰσὶ κρίσιµοι, παρεμπίπτουσυ δὲ αὐταῖς 

καὶ ἕτεραυ κατὼ τὰς ὀξείας νόσους, ὧν τὴν αἰτίαν τῆς 

παρεμπτώσέως ἐν τοῖς περὶ κρισίµων ἡμερών εἶπον. εἰσὶ 

δὲ αὗταυ τρίτη καὶ πέμπτη καὶ ἑνάτη. παρἐμπίπτει δέ 

γππα 1ρῃ5 ἁῑνί[πο, 4παε ϱεν απαἰεγπατῖος Π{, τε[ροπἆεῖ. 

Ίαπι ΠΠ Βησυ]ας Περάοπιαάας 1π ἆποδ, αἴιο5 οοπ[ϊπεπί ᾳπᾶ- 

ἱεγπατίος [εοιετῖδ, απατίμς 11ο α ρτῖπιο πο πποτρας Ἱη- 

να(ί ἀῑες Ππις ααϊάεπι ετῖ Ρτϊπαϊ οπαἰογπατ]ϊς, αἲ «ο αιι- 

ίεπι {εουιπάις Ιποῖριεί, λος αἱ απο [εηαίας Γεγίῖας 

απαίεγπατίας αΏ οείανο ἀῑε Ιπο]λοαΡῖί, οπία [εοιπάα Περ- 

ἆοπιας αὖ ϱο ἀιιοῖῖτ 1ΠΙ{1Πάπ, Όιατο Πεί αἱ ἄῑες απάεοι- 

πας Ππῖς απἶάεπα {εγ απα[εγπαν, οτἶσο αιιίεπι {ετιϊ {1, 

Αί αιϊπίης οαπαίογπατῖις ῥργπορίαπι Παρερί α ἀεοῖπιο 

ααατίο ἀἱθ, αιοά ἰετίῖα οἴῖαπι Ἠεράοπιας αἆ επ Ῥεχνε- 

η]αϊ. Τρίο Ιδίίαν ἀεοῖπιο [ερβμπο ἀῑε Ἠπεπι αεοὶρ]ί, ααὶ 

ἀϊες τατ[ας ἆποβις απαἰεγπαττῖς, ααϊπίο Γεχίοααε, οοπηπητῖ-- 

πῖφ ο{ι, 1π απο {ετία Ἱεράοπιας ἀῑνι[α εταί. ΦΘὶο ν]σε[ι- 

ΠΙΠ5 ΠΙΟΥΡΙ ἀῑες Ππῖς {τίππι Περάοπιαάμπι εἰ [εκ απαϊες- 

ΠἹοππα α{ί. ΗΙ απἰάεπι ἀῑες [ο ρετ οἰτοπίέας ἀ1[ποιί 

Ἰαά]σαπί. Ὑεγαπι 1π 1ρ[ος δια αΠϊ Ρε ππογος αἀοΠίον 

Ἰποιάμηῖ, ο]ας γεῖ οαυ[απι αεχρο[αΙ ἵπ Ἠδγίς 4ε ἆῑεριβ 

ον1{10ἵ, Φαπῖ αιίεπι 1 {ογῆας, απἰωίαβ, Ἠοπας,  Ιποίιδ]ί 
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ποτε καὶ 1 ἕκεη κακὴ κρίσιµος οὖσα, τῷ τὲ μετὰ συµπτω- 
µάτων ἐνίοτε ποιεῖσθαι τὴν κρίσιν ἐπισφαλῶν, εἴρ τε τὴν 
καλουμένην ὑπέρκρισιν ἐκπίπτειν, καὶ µέντου καὶ τῷ μὴ τὲ- 

λέως ἁπαλλάττειν τῶν νοσημάτων, αλλ ἑλλιπῶς ἢ εἴ ποτ 

καὶ τελέως ὑποστροφὰς πάντως ποιεισθαυ. είρηται δὲ καὶ 

ταῦτα καὶ ἄλλα πολλὰ ἐν τοῖς περὶ κρισίµων ἡμερῶν ὑφ 
ἡμῶν, ἃ σύμπαντα σχεδὸν “/πποκράτης ἔγραψεν ἄλλοτε κατ. 

ἄλλο βιβλίον, ὑπ ἐμοῦ ὃ᾽ εἰς ἓν ἠθροισται κατὰ τὴν περὶ 
κρισίµων ἡμερῶν πραγµατείαν ἅμα τῷ καὶ διορισθῆναι τὰ 

μ διωρισµένα καὶ τελέως ῥηθῆναι τὰ δοκοῦντα ἑλλιπέστε- 

ϱον ὑφ “/πποκράτους γεγράφθαι. τῷ μὲν οὖν θΘέλοντυ 

προγινώσκειν ἀκριῤώς ἀἄναγνωστέον ἐστὶ τὰς δύο πραγµα- 
τείας ἐκείνας, τήν τὲ πὲρὶ κρισίκων ἡμερῶν καὶ τὴν περὶ 

κρίσεων. ἐν δὲ τῷ παρόντι τὴν λέξν µόνην ἐξηγήσασθαυ 

πρόκειταυ τῶν εἰθημένων ὑφ /πποκράτους κατὰ τὸ προ- 
κείµμενον βιβλίον, ἓξ ὧν τὲ περιγίνονταυ οἱ ἄνθρωπου καὶ ἐξ 

ὦν ἀπόλλυνται. τὸ μὲν ἐξ ὦν ἤτου τῶν κρίσεων ἢ τῶν 

ἡμερῶν λέγει καὶ βέλτιον μη τῶν ἡμερῶν ἀκούειν, ἀλλὰ τῶν 

απΐεπι Ίπίες «ος Ιπίετάμπι εἰἴῖαπι Γεχίας, πηα]α Ρτοξεοίο 

Ἰαάεκ ἴππι φαοά αΠαπαπἆο ουσια Ρεσίοι]ο Ρ]επῖς [γιηρίο- 

πιαῖῖ ]ααἱοεί {ππι αιιοά ὑπέρχρισιν 4παῖα γοσαπί Ἰπάασαξ; 

ἴαπι αιιοά ποπ Ρ]απε, [εά Ἱπιρεγ[εοίε πιογρος ἀῑ[ο]ναί ααἲ 

{ ᾳπαπάο Ρετ[εοίε [οἱνοτίέν τεοϊἀίναδ Ρτοχ[ας εχοῖίεί, Φεά 

4ε 15 εἳ α]Πς Ρ]ετ]ααε ἀῑοίαπι α πορῖς ε[ι Ἱπ Πρτῖς ἆ9 

άιεριις ογ]]αῖς, 4παε απἰάεια {ετε οπιηία 5 εἰ 1]]]ς Ηργίς 

Ἡτρροοιαίες [οηρ[!: πο αιίεπι απ ππαπα Πβθταπι ο ἀῑες 

ο][ῖοος εχρ]απαί σοπσε(Ίπιας, Ππιαίᾳαε Ύπαθ Πον εταηί 

εκρ]ϊοαία εχρ]ϊσανίπιας; εἰ Ρει[εοίε θα ΓΗπά5 ρεν[εφῖι 

απαε αρ Ηἱρροοταίο π]πις αρ[ο]αίε [οπρία ε[ε νιάεραι- 

ἴαχ, Παφπε απ νο]εί οετίο Ργαε[αρίτε», Ἰρτον Ί]]ο Ἱεραί 

οροτίεί, ααὶ ἴαπι ἆο ἀῑερας ογ]1οῖ ἴαπι ἆε ογἴβρας «οπι- 

Ρο! [απῖ. Ἠίο επίπι ἴαπίπα Ππ[ΙαΙπιπς εοταα, Ύπαε 

αὓ Ἡϊρροσγαίαε Ίου {πμ 1Ρε]]ο ἀῑοία Γαπῖ, Γεηίαπι ΘΙΑΤΥΕΥΕ, 

Οποά εὔσο Γοπἱρίαπι ε[, εκ απίρας Ἠοπιῖπθς μπι [εγναι- 

ασ μπι εἰῖαπι ΙπίεγοιπΕ νοὶ ἆε ονἶβρας νε] 4ο ἀῑερις 

ο] μ]οῖς ἀῑσίίατ,  Ὑεταπι οοηπιοίμ8 ε{ἰε ποη 496 ἄῑερας, 
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εά. Οµατι. ΥΠ. [06δ.] Ἐά. Βα[, Ὑ. (454.) 

(454). κρίσεων. εἰ 7ὼρ καὶ ὅτο µάλισεα δυνατόν ἐστυ 

κἀπὶ τῶν ἡμερών λέγεσθαι τὸ ἐξ ὦν, ἀλλὰ πρώτως ταῖς 

κρἰσεσιν ὑπάρχευ καὶ ὃν ἐκείνας καὶ ταῖς ἡμέραιςο. τὸ δὲ 

ἐκ τούτων τοι περιγεγέσθαι τὸν ἄνθρωπον ἢ απὀλλυσθαυ 

δηλωτικόν ἐστι τοῦ τὴν κρἰσιν ὀνομάδειν αὐτὸν ἐπὶ πασης 

τῆς ὀξυῤῥόπου µεταβολῆς, οὐ µόνης τῆς ἐπὶ σωτηρίαν. 

β' 

᾽ 3 , -” -. 3 

Οἵ τε γὰρ εὐηέστατοί τῶν πυρετῶν καὶ ἐπὶ σημείων ασφα- 

λεσιάτων βεβώτες τεταρταῖου παύονται 1 πρύσθεν, οἵ τὸ 

χακαηθέστατοι καὶ ἐπὶ σημείων δεινοτάτων γινόμενοι τὲ- 
. Ἂ ή 

ταρταῖοι Ἀτείνουσιν ἢ πρὀσθεν. 

{1ήβεις ἄνθρωποι λέγονται μὲν καὶ οἳ πακοήῦεις ἓν 
ὑποκρίσευ τινὶ, καθαπερ καὶ ὁ πίθηκος καλλίας. λέγονται 
δὲ καὶ οἱ ἐπαινετὸν ἔχοντες τὸ ἦθος. αλλὰ τοῦ μὲν πρώ- 

του παμπύλλη χρῆσίς ἐστι παρὰ τοῖς Ἓλλησι, τοῦ δὲ ὃευ-- 
, ’ 3 τ ο] 3 . 

τέρου σπανιωτέρα. ᾖἈλέγουσι ὃ οὖν ποτὲ καὶ οὕτως οὐ τὸν 

{εἆ ἆςε οτί[οιας ΙΠίεΙ]σετο, ΊἈΝαπι απαπι(παπα 14 νε] πιακί- 

πιο ροβιί αἆ ἀῑς τε[ετῖ, Ῥτίππαπι ἴαπιειπ ον]βρις {ρ[5 

οοπγεηΙΐ εἴ ϱεχ ες ἀἴερα. Οιποά αμίεπι ἀῑείαπι εΠ εκ 

6 Ποπιῖπες [ειναχὶ αιῖ Ιπίετῖτε, ο[ἴεμάτί Ρ]απο οτἰ[α αἲ 

εο νοσατῖ τερεπίΊπαπι ΟΠΊΠΕΠΙ πιπίαιΙοπθπα, ΠΟΠ. 6απι πιοᾷο 

ᾳπαθ {αἰαίεπι αἰα11, 
Ὁ------ῃ-ῃ-Ὡ-.-. 

ΠΓ, 
7 Τ . . . . . 

ἵΝαπι εἰ πι Ἴπιαε [εῦγες εἰ Φµαε ὑι [εοιγί[ηπῖς ἐποεᾶιμε 

[ιπίς, ἄῑε φιατίο αμὲ απίε ἀε[ιπιωιῖ; Ττπακίπιε υεΓΟ Ἱπα- 

Ιρπαε εἰ φµαε ομπι ρταυί[[ηπὶς τωπε [Πᾳπίς, φµατὶιο νεἰ 

τίς ἰπίετ[ιοῖμσε, 

Γιουπίαχ απίεπα 1η]έο5 Ἠοπιίπες εἰἶαπι ππα]]σηϊ Πππιι- 

Ἰαΐϊοπε απαάαπα, [Ποια Ππαῖα ζογηιοία, ὨὈϊοππίαγ απίεπα εἰ 

Ἡ, ααὶ Ῥοπί5 πποτῖρης ῬγασδΙΙ [αηῖ,  Φεὰ ρεῖπια ααῑάεπι 

ΠσηϊΠοκίίο αρα Όχναεοος {γειειις ε{ἰ, [εοιπάα απίθοια ππῖ-- 

πμς εἰ Ἠ[ίαία, Ίχεο γετο τὸν εὐήθη [οἱαπι που α[ιγραπί 
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ΓΕ. Όματι, ΠΠ. [06δ. 664] Εά. Βα[. Ἑ, (151.) 
/ ; 3 Δ Λ . -/ νὰ - τ πες 

ευη ῦη μονον, αλλα καὶ την Συ]ῦειαν ἐπὶ της εὺὐ το ήθος 
3 / , ῃ ] στ 3 -- Δ , 
ἐχούσης διαθέσεως. «{είναρχος ιιὲν οὖν ἐν τῷ πρὸς «άωνα 

"οὕτως εἶπε" διοικώὠν δὲ τὴν οὐσίαν αὐτοῦ Κεφαλίων µει- 
Ν » 3 

θακιωδέστερον καὶ φύσει γρηστὸς ἦν καὶ εὐήθης, ὁ δὲ 
ἄημοσθένης ἐν τῷ κατ 4ἰσχίνου τοῖς δικασταῖς διαλεγό- ή, Ἴ , ς 

µενος ἔφη νῦν δὲ διὼ τὴν ὑμετέραν εὐήθειαν παὶ πρᾳὀ- 
τητα εὐθύνας δίδωσι καὶ ταῦτα ὁπηνίκα βούλεται. Πλάτων 

δὲ ἐν τῷ τρίτω τῆς πολιτείας φησίν εὐλογία ἄρα καὶ εὺ- 
αρµοστία καὶ εὐσχημοσύνη καὶ εὐρυθμία καὶ εὐήθεια ἀκο- 

-” 3 5, [. ’ 

λουθεῖ, οὐχὶ ἄνοιαν οὖσαν ὑποκοριξόμενος τὴν καλουμένην 
»ϕ . ε] . ς 3 Γ 1 -” 

ευηθειαν , [οί] αλλὰ τὴν ὡς αληθώς εὖὐ τὲ καὶ καλὼς 
Δ ες Ἡ / «/ ντ 3 

τὸ ἠθος κατἐσκευασμένην διάτοιαν. οὕτως οὖν καὶ τὸν εὐή- 
8 3 ΄ ν 3 ” Δ ς ” 

ή κατὰ τὸν Γυθύδημον εἶπεν ἐπὶ τοῦ τὸ Ίθος ἔχοντος 

ἁπλοῦν καὶ κεκοσμημένον καὶ ὡς ἐθαύμασεν, οὗτός ἐστι νέος 

τε καὶ εὐήθης. ἀρκεῖ ταῦτα παραδείγματος ἕνεκεν πρὸς τὸ 
4 ’ 4 » ς / / ὁν. - ” 

γνωναί 6ὃ τὴν τῶν «Ὁλληνων συνἠθειαν ἐπί τὸ τῷ τῆς 

πηοᾷο, [οᾷ εί Ἱρίαπι τὴν εὐήθειαν, Ῥτο Ἱ]]α απ]παϊ α[Πεοίῖοπο 
αοορῖαπε, απαε ΠΙογες ορίΙπιε οοπιρο[ίος Ἰαβεῖί, δίᾳαἶ- 

ἀειι ΕΙπατοβας 1π οταίΊοπε (παπα 1π Ώαοπεπα Παρα], [ο 

α1ἴ : Γογειωιας αμίεπι [μας (ερµα[ίοι ᾖ]υεπιίετ ααπαεϊπί- 

[χαπια παίμγα Ῥτοδις εγαῖ εἰ [ἱπιρίευ. Ὦεπιοβ]μεπες απίεπα 

1Π ΟΓαΙΙΟΠΘ οοπίτα Αε[ομίπεπι, 15 νετβῖ5 Ἰαάϊοες α]1οφιῖ- 

πχ: πμµπο νεγο οὗ υε[ίγαπι [ππρ[οιαίεπαι εἰ [αο[έαίεπα 

οιιαε[ίοπες, εἰἴαπι φιιαπᾶο ἰιδειί, επετεει. Αἲ Ρ]αϊο το 

ἴεχίο ἆε τεραβ]σα αἲξ: Ποπε[ίμς ἐρίίΥ [εγηπΟ εἰ οοπΦΤΙΕΠ-- 

εἴα αἳ οοπεοεπιία εἰ οοποϊππἰέας εοπ{εφιμεπῖῖα [μπε [περίῖ-- 

εἶίαξὶς εἰ δοπϊιαεἰς ππογπα. Άεαε Ἠπο 6απι ἀῑςο [πι- 

Ρ]ΙοΙίαίεπα Ῥοπϊίαίεπι(αθ, ϱ απ αππεη[Ιαπα τενοτα εχΙ[ίει-- 

ἴεπι πο [ρεοΙο[ο ΠΟΠΙΙΠΕ Πο Υοοσπας, ἵαπαιμαπι α Ῥοπῖς 

ΠΙΟΥΙΡΙ15 ππαπεί, [εᾷ ϱεαπι ἀῑσοο Ροηϊίαίεπι, «πε οὗ 1 1ία 

ἀῑοία ε[ὶ, απα[ ππεπίεπι τοοίε Ῥεπεφιο οοπ/[(πίαπι παρεα. 

Ῥιο εί ἵπ Επίμγάειπο τὸν εὐήθη αεοερῖῖ ρτο ϱο, ᾳπΙ ππο-- 

το λαδβεῖ Ππιρ]ιοες εἴ Ἰοπε[ίίος, 5 νειρῖ: καὶ ὡς ἐθαύ- 

µασεν οὗτός ἐστι νέος τε καὶ εὐήθης. Φα[ῖ5 ε]αδιποςί εκεππ- 

Ρίοχυπι ε{ί, ες απἴρις 1Πίε]]]σας Όταεσοβ τῆς εὐηθείας εἰ 
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Εά. Οµαχι, ΥΠ. [664. 1 Ε. Ῥα[, . (154. ) 
ευηθείας ὀνόματε καὶ τοῦ εὐήθουςο καιὰ διττὸν σημαινό- 

µένον γεγενημένην καὶ νῦν ὁ “Ιπποκράτης κατὰ τὸ ἕτερον 
αὐτῶν εἶπε τοὺς πυρετοὺς εὐηθεστάτους ἐν ἴσῳω τῷ ἔπιει- 
κεστώτους καὶ ἁπλουστάτους καὶ μηδὲν ἔχοντας κακόηθες, 

καὶ ὅταν τὼ τῆς ἀσφαλείας σημεῖα παρῇ, τῆς πρώτης τὲ- 

τράδος οὐκ ἂν ἐξωτέρω προέλθοιεν, αλλ ἤτοι κατ αὐτὴν 1 
Φᾷσσον παύσονται. κατὼ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ οἱ κα- 

κοήθεις πυρετοὶ καὶ μετὰ σημείων ὀλεθρίων γενόμενοιυ τε- 
ταρταῖου κτείνουσιν 3) πρὀσθεν. εὔδηλος οὖν. ἐστι καὶ τὴν 

τρίτην ἡμέραν ἐν ταῖς κρισίµοις τάττων ἓν τῷ φάναι" τὲ- 

ταρταῖοι 'παύονταυ ἢ) πρόὀσθεν. οὕτω δὲ κἀν τῷ πρώτῳ 
τῶν ἐπιδημιων ρω, ἐν ταῖς κρισίµοις ἡμέραις πρω- 

την Ἰράψας τὴν τρίτην. ασφαλέστατα δὲ σηµεῖα λέγευ τὰ 

κατὼ µέρος ἐπηνημένα πρὸς αὐτοῦ µεγάλως, ὧν καὶ μετ 

ὀλίγον ὀνομαστὶ μνημονεύσευ παραδείγματος ἕνεκα, 

εὐήθους ποπήπῖρας σοπηῖπα Πση][ιοαίοπα Π[ϊ [ομίο. Ἐί 
Ώυπο ηπἶάεπι Ηἱρροογαίες εὐηθεστάτους πυρετοὺς ἀῑκΙί ρτο 
τη [πμαῖς, Ππιρ]οΙ{μηῖς εἰ π]]απι Ἱποταπα ρταν ἰαίεπι Ἰα- 

Ῥεπίρας. Όπαε [απε Π ρταείετεα Πρπα εκ αυἶρις [εουτί- 

ἴα5 [ρετατί {ο]εί αεοε[ετίπί, π]ίτα Ρτίογες οπαίπος ἀῑερ 

Ἠαιά Ρογπραπίαχ, [εά νεὶ απατίο 1ρ[ο ἆῑε γε] εἰϊαπα π]α- 

αγίας ἀεβπιπί, Θἱ νεγο ππα]ίσηαε {αεγ]ηῖί εἰ ῄσπα Παβιε- 

πιπῖ εχ]]α]α, απατίο αεπε ἄἱεδ νε] απίο επι οσοϊάαπί, 

Τίαφαο 1Πίεχ εγ]ί]οος πες εἰῖαπα ἴετίππι οεπ[ενΙ ρεγ[ρΙοααπα 

ε{ί, απ ἀῑσΙί αιαγίο ἆῑε νε] εἰῖαπι απίο απατίαπι ἀεί-- 

πετ, 1ά αποά 11 εἰαπι ΠΡτο ΡΤΙπΙΟ εριἀεπιῖοιπ ν][απι 

ε[ί, {ετίῖππι ἀῑεπι 1πίον οτΙἰ]οο ἀῑεδ Ῥγίππαπα επαπιεγαΠ/]1. 

Ῥουτο [σπα 1ρΓε Γεουτί[ππια ΙΠίε]]δίί, απαο ῥρατίοπ]αίτπα 

πιαχίπιε οοπηπηοπ(αν1ί εἰ αποχαπι ραι]ο Ῥο[ίεα ποπιῖπα Ῥτο- 

{ετεί εἳ Ῥτο εκεπρΙο εἰίαΡ]ῖ, 
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Εὰ. 08, ΥΗΙ. [6641 . , Γά. Βα[, Ῥ, (4154.) 
/ 7. 

“Ἡ μὲν οὖν πρὠτη ἔφοδος αὐτέων οὕτω τελευτῷ, ἡ δὲ δευ- 
τέρη ἐς τὴν ἑβδόμην περιάγεται, ἡ δὲ τρίτη ἐς τὴν ἑν- 

ὑεκάτην, ἡᾖ δὲ τετάρτη ἐς τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην, ᾗ δὲ 

πέμπτη ἐς τὴν ἑπτακαιδεκατην , 3) δὲ ἕκτη ἐς τὴν εἰκοστήνε 

αὗται μὲν οὖν ἐκ τῶν ὀξυτάτων γουσηµάτων διὰ τεσσάρων 
εἰς τὰς ἐίκοσιν ἐκ προσθέσιος τελευτώσιν. 

ΙΤολλάκις εἰθημένην εὐὑρήσεις παρὰ τοῖς Έλλησιν ἔφο- 
ὃον πολεμίων ἢ ληστών, ἄφ οὗ νῦν οὕτως “Ιπποκράτης μµεὲ- 

τενήνοχε τὴν προσηγορἰαν ἐπὶ τὰς τῶν κρισίµων ἡμερων 

περιόδους. τὸ ὃ᾽ ἐφεξῆς πάντα καὶ καθ ἑαυτὰ μέν ἐἔσιυ 

σαφῆ καὶ πολὺ δὲ μᾶλλον τοῖς μεμνημένοις ὧν ἄρτυ προεῖπον. 

ν ια 3 , 3 - 

Οὐ δύναται δὲ ολησιν ἡμέρησιν ουδὲν τουτέων αριθμεῖσθαι 
” , 3 α .) ε ε [ή 8 5 νά ” - 

ατρεκέως, οὐδὲ γαρ ὁ ἐἔνιαυτος τὲ καὶ οἱ µΊνες ὄλῃσιν 
ς , ’ 3 ο. 

Ίμερησε πἐφυκασιν αριῦμεισδαυ. 

ΤΠ. 

Ῥνίπαμς ἴέαφια εαταπι ἵπ[ω]εις [ο ἀε[ιπίε, [εειπᾶμς αἆ [ε- 
Ῥείτπιηα ρετάιιοίεωχ, εεγεῖίμ5 αμίεπι αἆ μιά οἴππμτας σι ατ-- 

τμ αἆ ἀεεϊπιπη φµατέμπαῃ, ομὶπίις αἆ Πεοίππωπι Γεριι- 

ππμπα, [επίμς αἆ φὶρε[ταµτη, Ηὶ εἴρο ἴπ[μίτμς επ αοι- 

εἰ[[επαῖς πποτδἰς μετ ΦιαζμογΥ αἆ φὶριπεὶ εω αἀάιείοπε ἐετ-- 

ΤπΙπαπἓμγ. 

Ῥαερο [ογρίμπα Ιηγεπίες αραιά Οπαεσοος ἔφοδον, ἵποιί- 

Γαπα Ποβίαπα αιἲ Ιαϊτοπιπα, α 4ο πΠπο ΗἩιρροοταίες Πππῖ- 

Παάϊπε αμαάαπι ποπιεΠ Ίοο ἱταπ[αμί αἆ οἴτουίας ἀῑεταπι 

οπΙοοσαπῃ, Ἠε]ῖηια ΟΠΙΠΙὰ ΟΗΠΙ Ῥρεςε {ο ποία [απΐέ, ἵππι 

πιαχίπιθ 11115, απῖ ΘΟΓΗΠΙ ας πιοάο ἀῑχί ΠΙΕΠΊΠΕΓΕ. 

ΙΥ., 

Ίνεφιε υνετο Ίογηπα ομϊάφμαπα ἐπιερτὶς ἀἰεῦμς επαεῖε ἨΠμηπε- 

γατὶ μοϊεβ. Ίνεφιε επῖπι αππμ5 πεφµε Ίπεπ[ες Ὀιερτίς 

ἀἰεδις πωπιεγατί [οἱεπε. 
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Εά. Οἶατι. ΥΠΠ. [664. 665.1᾽ Εὰ. Βα[. . (454.) 
᾿Επειδὴ τὰς τρεῖς ἑβδομαάδας εἰς τὴν εἰκοστὴν ἡμέραν 

περιήγαγε, διὰ τοῦτ ἔφη οὐ δύναται πλήρεσιν ἡμέραις 

ἀριθμεῖσθαυ τὸ τοιαῦτα. μηδὲ γὰρ τὸν ἐνιαυτὸν μηδὲ τοὺς 

μῆνας ὅλαις ἡμέραις αριθμεῖσθαι καὶ ἀληθῶς γε αὐτὰ εἷ- 

πεν. ὃ μὲν γὰρ ἐνιαυιὸς οὐ τριακοσίων ἑξήκοντα πέντε 

μόνον ἡμερών ἐστιν, αλλὼ καὶ τετάρτου μέρους ἡμέρας, ἔτι 
δὲ πρὸς αὐτῷ µορίου τινὲς ἐγγύς πως ἑκατοστοῦ. τῶν μηνῶν 

δὲ ἕκαστος' ἐλάιτων μέν ἐστε τριάκοντα ἡμερῶν, μείζων δὲ 
ἐννέα καὶ εἴκοσιν. «ὠνομάξετο δὲ. καὶ παρὰ τοῖς παλαιοῖς 

“Ἓλλησι μὴν, ὡς καὶ νῦν ἔτι κατὰ πολλὰς [06056] τῶν "Ελ- 

ληνίδων πόλεων, ὁ μεταξὺ χρὀνος δυοῖν συνὀθοιν ἡλίου καὶ 

σελήνης καὶ ὅστις βούλεταυ τὸν χρόνον τοῦτον ακριβώς ἑκ- 
μαθεῖν ἅμα ταῖς οἰκείαις αποδείξεσιν ὁπηλίκος ἐστὶν, ὅλον 

ἔχει βιῤλίον Ιππάρχῳ 7εγραμμµένον, ὥσπερ γὲ καὶ περὶ τοῦ 
ἐνιαυσίου γρόνου σύγγραμμα ἡμέιερον. οὕτως οὖν καὶ τὴν 
ἑβδομάδα φησὶν ὁ /πποκράτης, καὶ δῆλον ὅτι καὶ τὴν τὲ- 
τράδα μη εἶναυ τελείων ἡμιερῶν, αλλ ἐνδεῖν τε µόριον τηλι- 

κοῦτον, ὡς τὰς τρεῖς ἑβδομάδας εἴκοσιν ἡμέρας περιγρό 

Οποπῖαπι {τες εράοπιαάαβ νισε[πιο ἀῑα οοπο]αῃέ, οῦ 

1 ἀῑκιε Ίαεο ποη Ρρο[ε ἀῑερας Ιπίεστῖς παπιεγατ. Ίαια 

πθο αΠΠΙΠΙ πθῦ πιεη[ες ἀῑθ Ιπίθστο Ἰαβετα, 14 αιιοᾷ αὖ εο 

νενπο ΡγοδΙίαπι ἑ[ί, ΘΙᾳπἱάεπι απΠα5 ΠΟΠ ΙγθοεηΙΟΓΙΙΠΗ 

πιοᾷο εἰ [εχασὶηία αππαπε ἀῑεγιαπι ε[, νεγαπα εἰῖαπα {εγε]απι 

ἀῑεῖ Ῥατγίεπι οοη[Ιπεί εἰ Ριαείετεα {ετε οεηίεβπιαπη. Μεῃ-- 

{5 ααίεπα απαθᾳαῖσαας ΠΙΙπος απίάεπι ε[ι ἰπριπία ἄτερις, 

Γεά νΙσεβαιαπα αππαπι εχοεάί, οσσραίαχ απίεπι α νείε- 

τῖρας Ογαεοῖς μὴν πιεπ[σο τί εἰ ρ]ατίπιαο πππο ἵπ Όταε- 

οἵα οἰγιίαίες {αοἶαπί, ἵεπιρας Ἱ]]αά ππεζῖαπι 1Πίεγ ἆπας [ο- 

19 αἴηια Ίππας οοΙ{1οπ65, αιιοά {ΠΠ απῖς νο]εί ρεν ῥτορσίας 

ἀεπιοπ/[ίγαίΙοπες εκρεπάεγε οαπαπίαπι Πί, ντα Ἰαρεῖ 1π- 

ἵεσταπι ας ΠΗιρρατομο [οπρίαπι, αἱ εἳ ααπι α πιο ἆα 

4ἨΠΟ., ἍὮἘ{ Ίου φαμϊάεπι πιοάο Ηἱρροογαϊες εβάοπιαία αο- 

οερῖῖ, Βεγ[ρίοααπα νοετο ε[ῖ πες αιπα[εγπῖοπεπι φπἴάεπα αβ- 

[ο] οοπ/[ίανε ἀῑερας, [εά ἀεε[ίο ροτιοπεπι ἰαπίαπι, αί 

χε Ἱεράοπιαάας ἀῑες νἱσίπί αὐ[οϊναηί.  Ποταπι αμίειι 



ΠΠΡΟΓΔΛΗΣΣΊΊΚΟΝ ΣΠΟΛΜΝΗ)ΜΑ Σχ. ο4{ 

ΓΕ, Όμασι, ΥΠ. [665.] ΓΕ. Βα[, Ῥ. (1549) 
φεσθαι. τίς δέ ἐσειν ἡ αἰτία τούτων πεπειρἀμεῦα ἡμεῖς 
εἰπεῖν ἐν τῷ τρἰτῷ τῶν κρισίµων ἡμερῶν, οὐδενὸς τῶν ἐμ- 
προσῦθεν οὐδ᾽ ἐπιχειρήσαντος εὐπεῖν. | 

ἔ. 
ἠΤετὰ δὲ ταῦτα ἓν τῷ αὐτέῳ τρόπῳ κατὰ τὴν αὐτέην 

πρόσθεσιν ἡᾗ μὲν πρώτη περίοδος τεσσάρων καὶ τριή- 
κονῦ᾽ ἠἡμερέων, ἡ δὲ δευτέρη τεσσαράκοντα ἡμερέων, 
ᾗ δὲ τρίτη ἑξήκοντα ἡμερέων. 

Οὐ τοῦτο λέγει νῦν ὃ “Ιπποκράτης ὅτυο μετὸ τὴν ε- 
κοστὴν ἡμέραν ἄχρι τῆς τριακοστῆς τετάρτης οὐδεμία παρ- 
ἐμπίπτευ κρίσιµος. ἑαυτῷ τε γὰρ οὕτω μάχεται, μεταξύ 

τινων ἡμερῶν κρινουσῶν ἐν ἐπιδημίαις μεμνημένος, τά τὰ 
Φαινόμενα κατὰ τοὺς ἀθῥώστους, ἐξελέγχει τὸν λόγον αὐτοῦ, 
ἀλλ) ἐπειδὴ τριῶν ἑβδομάδων ἄχρι τῆς εἰκσστης ἡμέρας 
ἐφεξῆς ἀλλήλων ἠριθμημένων οὐχ ἡ αὐτὴ γέγονε σύνθεσις. 

ἡ μὲν γὰρ δευτέρα διεξεύχθη τῆς πρώτης καὶ κατὼ τοῦτο 

σαπ{απ ΙΠπ ἴογήο ο ἀῑερας οτ]]οῖς Ίρτο σοπαΙ Γαήπ1β 

ο[ιεπάετε, απμπι ΊάΠΙΕΠ Ἠεπιο απἰεα νε] αρβρτεί[ῖας Πί ἆο 

εα ἀἴσοετα, 

Τ. -- 

Ῥο[έεα νεγο εαἆεπι ΥαΙΙοπε Ἱ]μπία εαπᾶεπα αζάιέτοπεπα γτῖ- 

ππμς οἰγομίεις ε[ἰ «ιαίµογ εἰ ετὶβίπια ἀἰεγηπαν [εομπάις 

οιαἀγαξίπία ἀἰεγιπα, εγείμς [επαβίπία ἀἰεγμτη. 

ἣοι 1ᾷ ἀῑοΙε ΠἩιρροογαίε Ίιοο οσο πα]]απα ἀῑεπι ουῖ 

Ἰπάιοαπα1 νὶς ΠΠ πιεδῖαπι Ππίες νΙσεβπιαπι οἱ ἴν]δεβπαπι 

απατίαπα ἀΠίετνεηίτε, ΊἈΝαπι εἰ {ρ[α Γεοιπι Ῥησπατεῖ, απῖ 

πιεάῖο5 αμοδάαπι ἀῑες ]αάϊοαπίες 1π εριἀεπ]] τεοεπ/{[ιί οί 

ᾳαθ πιαπ]{ε[ίο αερτῖ τα γεπίε νυἰάἀεπίαν, ἀρίαπα Τα] 

οοπνίποετεηί. Θεά απῖα ἴπες Περάοπιαάεθ ϱµαο πωπίιιο 

{ε[ε εοπ[εαπεπίες νίσεῄπιο ἀῑοε «οπο]αἀμηίας, ἨΟΠ ϱοἆειῃ 

εοπιροπιΠ Ισ πιοᾷο, Παπιααε {εεπηζα ἀἰκ]αποία ε[ί α ρτῖπια 

6ΑΙΕΝΌΕ ΤΟΜΟ ΧγΙ]ι ΡΑἨΏδ ΓΙ. ο 



949 4 41ΗΝΟ: ΕΙΣ Το ΙΠΠΟΝΚΡΑΤΟΤΣ 

Εὰ. Ομασι. ΥΠΙ. Γ605.] Εὰ. Ῥα[. Υ. (454. 155.) 
εἰς τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην ἡμέραν ἐτελεύτησεν" {ᾗ τρίτη δὲ 

ταύτῃ] συνήφθη καὶ κατὼ τοῦτο τὴν εἰκοστὴν ἔσχε τέλος. 

διὼ τοῦτο καὶ τὴν μετὰ τὴν εἰκοστὴν ἑβδομάδα ὁμοίως 
προϊέναι βουλόμενος, ὡς ἐκ δυοῖν μὲν διεξευγµένων, τῆς τρί- 

της δὲ συνημµένης εἴκοσιν ἡμέρας συμπληροῦσδαι, τὴν μὲν 

τεσσαρακοστὴν ὅρον ἔσχαιον ἔθετο τῶν δευτέρων τριῶν 
ἑβδομαδων" ἓν αὐταῖς δὲ ταῖς (1605) δυσὶ περιέγραψε τὸν 
ὕρον τὴν τριακοστὴν τετάρτην καὶ κατὰ τοῦτο ταύτης 

ἐμινημόνευσε πρὸ τῆς τεσσαρακοστῆς, καὶ κατά γὲ τὸν αὐτὸν 
λόγον αἳ μετὰ ταῦτα τρεῖς ἑβδομάδὲς εἰς τὴν ἑξηκοστὴν 

περιάγονται. καὶ τὴν ὀγδοηκοστὴν δὲ κρίνουσαν οἶδεν, οὐ 
τὴν πδ ἐν τοῖς τῶν ἐπιδημιῶν. οὕτως αἱ τρεῖς ἑβδομάδες 

εἴκοσιν ἡμερῶν αριθμὸν συμπληροῦσυ καὶ γίνεται τοῦτο τῶν 

δύο μὲν τῶν πρώτων κατὰ διάζευξιν ἐν αὐταῖς αριθμουμέ- 
νων, ὡς εἰς τὴν ιὸ ἡμέραν τελευτᾷν' τῆς τρίτης δὲ συνα- 

πτοµένης τῇ δευτέρα, ὡς καὶ ταύτην εἰς τὴν εἰκοστὴν ἡ]μέ- 

ραν περιέρχεσθαι. 

εἴ εὖπι οἳ ΤεπΙ ἀῑο ἀεοῖπιο ᾳπατίο ἀεΠΙΕ, {θγίῖα νοτο 1]! 

εοηπεχα ει εἰ Ρτορίετεα Ώπεπι οαρίί νἰΙρε[ῄπιο. ἸΙάοίτοο 

εἰ Ί]]α πας νΙρε[ιπιαπα ἀῑεπα Γεηπυπίαγ Περάοπιαάας εοἆεπα 

πιοάο Ῥτοσεάετε νο]εῃς Πία, τί εκ ἀπαρας ααἰάεπι ἁπ[ῄαῃ-- 

οἱ1ς, ἰεγί]ᾳ ΥεΤΟ «ΟΠπεχα νυἰσιπ ἆῑερις αὐ[ο]ναπίαν, «ῑεπα 

αὐϊάεπι αααάταρεβπιαπι ἱτίαπι Ῥοβεγίοταπι Ἱεβάοππαάσπα 

{εγιηῖππα εκίτεπαἁπα Ρρο[α1ῖς 1ρ[5 απἴεπα ἀπαδιις {εγπῖπαπα 

οἴγουπι[οηΙρΠί απατίαπι εἰ ἰπίσεβπιαπι ἀῑεπι, εαπιαθ οἨ 

οαπ{απα Ἱρίαπι απίο απαάταρείπιαπι ποποϊπανΙ, ΕΙ απίοπι 

Ππη]τεν ταῖ ἴτε 4παε Ῥο[ίεα γεπ]απί Περάοπιαάες αἆ Γεχ-- 

αδεβπιαπι ἀεγο]ναπίαν. δεᾷ εἰ οοἰοσε[πιαπι, ΠΟΠ οοείο- 

Ρεβπιαπα οαατίαπι 1π ο,[ετναίίοπε να]σατίαπα ΠΙΟΥΡΟΓΙΠΙ 

Ιπάϊσατο νιά1ῖ, Θ]ο ἴτεδ Περάοπιαάες Πππεγπα γἱσῖη 1 ἀἱς-- 

γαπι οοπρ]εοίαπίατ, αποά Πἱ ἆπαρας ααϊάεπι Ρεῖπιϊδ ρε 

ἁ)[]αποίοπεπα οοπιραϊαΠΒ, αἱ Ππίτα ἀῑεπι ἀοοίπιαπι ᾳπαγίέαπι 

ἀεβπαπε, ἱετίῖα απίεπι οοηπεχα [εομπάαε, τιῖ εί Ίρ[α ᾷῖε 

ν{βε[ίπιο οοπο]αάαξας, 



Φ 

ὄ ΠΡΟΓΝ.ΩΣΤΙΚΟΙΝ ΣΠΟΜΝΗΠΜΑ ΤΙ. 245 
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στ. 

Τουτέων ὃδ᾽ ἐν ἀρχῆσιν ἔστι Χαλεπώτερον προγινώσκειν 
τὰ μέλλοντα ἐν πλείστῳ χρόνῳω κρἰνεσθαι. ὁμοιόταται 
γὰρ αἱ ἀρχαί εἰσιν αὐτέων, ἀλλὰ χρὴ ἀπὸ τῆς πρώτης 

ἡμέρης ἐνθυμέισθαι καὶ καθ’ ἕκάστην τετράδα προστι- 
Θεμένην ἐπισκέπτεσθαι καὶ οὐ λήσει ὅπη τρέψεταυ τὸ 
νόσημα. 

στ 

οἱ 

[οο6] «Κάνταῦθα πάλιν ἐπὶ ἀμφοτέρων ἔταξε τὸ κρἰ- 
νεσθαι τῶν τ ἐπ ἀγαδῷ καὶ τῶν ἐπὶ κακῷ τὴν µεταβο- 

λὴν ποιουµένων καΐ φησιν ἐν αρχῆ τῶν νοσημάτων ὅσα 

μὲν ὀλιγοχρονίως μµέλλευ διακριθήσεσθαυ, ῥᾳστην εἶναι τὴν 
διάγνωσιν αὐτῶν εἰς ὅ τυ τελευτήσει, παθάπερ ὀλίγον ἔμι- 
προσῦθεν ἔφλ περὶ τῶν ἐν τῇ πρώτη τετράδυ μελλόντων 
Ἀρίνεσθαι. τῶν τε γὼρ πυρετῶν αὐτῶν ὁ μὲν ἀπαλλάττε- 
σθαυ μέλλων ἐπιεικέστερός ἐστιν, ὁ ὃ᾽ ἀναιρεῖν τὸν κά- 
µνοντα κακοηθέσεατός ἐστιν, ὅσα τε σύνέστιν ἑκατέρῳ ση- 

µεῖα τὰ μὲν ἓν τῷ προτέρῳ πάντ εἶναι κάλλιστα, τὰ δ' 

Τῃ. 

44ε ρετ ογµπι ἱπίῖα ἀῑ[Ποίως ε[β εοςε Ῥγαεπο[οετε, οιμῖ 
ἔπιγα Ἰοπρί/ήπαμπι {επιρμς [ιάϊσατί ἀεῦεαπε, [πε]ία πατῃ-- 

οµμε [μπὲ εοτιπι Ῥγιεὶρία, ᾖ1εΤιΠπ α ΡΤίπΙο ἄε απἰπιας- 

φεγιεπάμπα ε[ὶ εἰ αἆ φµεππφµε φμαεγπατίμπι αἀα[ιμπι 0Π-- 

[άεγαπάμπα πεο Ἰαιεδίε φιιο [ε νετ[τις [ε ππογδης, 

Ἠοο εἰῖαπι Ίοοο ταΥΓά5 ΠΟΠΙΕΠ οῇ6 πιαίαἰ1οπῖ πϊτίᾳαθ 

αεοοπιπιοάαν1ῖ, εκ Ύπα 8εΡετ {ππι πιε]ῖας ἴππι οἰἶαπι 4ε- 

{ετῖας Ἠαρεί. ἨὨ]οιί απίοπι Ῥεχ Ἱπ]ία πιοτβοταπα {αοἴ]ε ἵπ-- 

1ε]]1δῖ «πεπιπαπα 11 απ Ππίτα ραµοος ἀῑες ]μάϊσατί ἀἄερεπί, 

εχίἴππα Παβαίατϊ απ, 1ά οπίπι 1ρ[ο ραιῖο απῖο ο[Πεπάῃί, 

4ο 11115 ἀῑπετεπς ααϊ Ῥτίπιο ἀῑεταπι ᾳπαίεγμίοπε ]αάϊοαπαϊ 

απ, ἵαπι ᾳπαε ἀῑ[οπι ἀερεί Γεῦεῖ πηί]ος ε[ἰ, ᾳααθ νετο 

ν]ῖαπι αοστο αἀεπιρίπτα εί, [οἷαί ε[ε πιαἩσηΙ[ππια, Οαῖπ 

εἰῖαπι ῄσπα απαε μίταπΊαε οοπἰαπίασ, οπιπῖα απἰάετι 1π 

Ί]]α ορίίπια, ἵπ πο αμίεπι ρε[Ππαια [απῖ, Ἐκ αᾳπο Πί πί 

ρϱ5 
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Σά. Όματι. ΥΠΙ. [ 666. ] Εὰ. Ῥα[. Ῥ. (155.) 
ἓν τῷ δευτέρῳ χείριστα. συμβήσεται γὰρ οὕτω µηδέτερον 
αὐτῶν ὑπερβῆναυ τὴν τετάρτην ἠἡμέραν, ἐπειδὴ µέμαθήκα- 

µεν ἀεὶ γίγνεσθαε τὴν κρίσιν τοι τῆς φύσεως ἐπικρατού- 

σης τοῦ νοσήµατος ἢ νικηθείσης ὑπ αὐτοῦ. τῶν μὲν οὖν 

ἐπιεικεστάτων νοσημάτων. ἡ φύσις τάχιστα κρατεῖ' νικᾶταυ 

δὲ ὑπὸ τῶν χαλεπωτάτων τάχιστα. κατὰ τοῦτ οὖν ἔναν- 
τιώτατα μὲν ἀλλήλοις ἐστὶ τὰ διὼ ταχέων κρινόµενα, πα- 

ραπλήσια δὲ τὰ παμπύλλου χρόνου δεόμενα πρὸς τὴν λύσιν. 
ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς ὀλιγοχρονίοις ὑπεροχὴ µεγάλη ποτὲ μὲν 
τῆς φὐύσεώς ἐστι, ποτὲ δὲ τοῦ νοσήµατος, οὕτως ὅταν µη- 

δέτερος ὑπερέχη μεγάλως οὐδετέρου, αλλ ὥσπερ ἀνταγωνι-- 
σταἰ τινες ἰσὀθῥοπου διαµάχονται, χρύνου δει πλείονος εἰς 

τὴν Θατέρου νίκην, οὕτω καὶ τοὺς παλαίοντας οἳ παλαι- 

στρικῆς ἔμπειροι διαγινώσκουσιν. εἰ μὲν ὑπεροχὴν δεάσον- 

ται πολλὴν, αὐτίκα γικήσειν τὸν ἕτερον ἐλπίζοντεῳ, εἰ δὲ 

µηδέτερος ὑπερέχει µεγάλως», ὅτε μὲν ἐν χρόνῳ πλείονι δια- 

παλαίσουσι βεβαίως εἰδότες, ὅστις ὃ᾽ ὁ νικήσων ἔσταυ µη- 

δέπω γιγνώσποντε. αλλ ἐν τῷ χρόνῳ προϊόντι καὶ τοῦτο ιν 

ποπίτα ἀῑεπι πίτα απατίαπι Ῥτογορείατ. 1ά επῖαι οεγῖο 

εοπιρετίαπι Ἠβεπιπς, Ἰ]αάϊοῖα [επιρεΓ νε] νιποεεπίαο παίατα 

ΙΠΟΥΡΗΠΙ νε] νΙοεία α πΙΟΥΡΟ οοπ!Ἱπσεγε. Αί ΠἹοτΡρος παίπτα 

Γαοῖ]ε [αρεταί ΠηΠ 1 {Ππιος, οαἆεπι [αεν][ϊπις Ργοπς [ᾳο- 

ουπιδίξ, Βίο ααἶάεπι πιαχῖπιο α [6 ἱπνίσεπι οΙ[ιάεηί πιοχΡῖ 
ααϊ Ῥτγενι Ππάϊσαπίηγ,. Ηϊ απίοπι τε[ροπὀεπε εἰ 11 φπα- 

Ῥαςψ Ίοηδα Ίποτα «ιο [οἰναπίαν πεοε[ατία ει, ἵΝαπι Πομίῖ 

ἵπ Ὀτενίρας πιοχρῖς ἹΠπίοτάαπι παίαταν Ἰπίεγάαπα ΠΙογΡς 

Ίοησο εχοε]1ῖ, τα απμπι πεαο Ί]]α ποια Εῖο πια]ίαπι 

Ῥταενα]επί, {[εά νε]αίῖ αἀνετ[ατῃ απϊάαπι χοβοτε ἀπίεγ {6 

5ε(ια]ες ἀἰπι]οαπε, εἴϊαπα Τεπιροτο ορις5 ε[ῖ Ιοηρίοτί αἆ αἷ- 

Ίετῖας νιοίοτῖαπι, Θἱίο εο5 απῖ Ἰποίαπίαν ἀἰσπο[οαπί ΤΠ], 

απῖ ασιῖς ρα]αε[ιγίοαο Ῥοχᾶ [απῖ, Έππι απἰάεπα εκίεπιρ]ο 

νιοίαταπι [ρεταπίες, επ πιπ]ίο ναλάίογεπι α[ρεχοετίπε, 

ααΐ {4 πεπίεν γΙγῖρις Ίοησε Ρταοσε]]1έ, οετ Ίοησαπι 1ΠΙεΣ 

εοδ {οτε Ἰποίαπι, ἸἈεοάιπι ἴαμπεα 1ΡΠ οοπιροτίαπι Ἠαβοπί 

πἱεγ νιοίοτίαπι οοπ{εφυείαγ,. Ύεταπι 14 4ποᾳαε Ῥο[ίοα ααϊ 
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Ἐά. Οµατι,. ΠΠ. [666.1 , Εά. Βαΐ. Ῥ. (4155.) 
πρότερου τῶν ἰδιωτῶν παταμανθανουσιν, ὡς ἂν καὶ τῶν 
μικρῶν ὑπεροχῶν ὄντες διαγνωστικὠτεροι. ᾧ γὰρ ὃ τεχνί- 
της ἀτέχνου διαφέρευ μάλιστα, τουτέστιν αὐτὸ τὸ μικρῶν 
αἰσθάνεσθαυ διαφορών. αλλ ἐπεί τινες, οὐδ᾽ ὅλως εἰσῖν 

αἰσθηταὶ διὰ σµικρότητα τών τοιούτων οὐδ᾽ ὃ τεχνίτης 

ἐσιὶ γνωριστικό. ὅταν οὖν πρώτον αἰσθηταὶ γένωνταο, 

τηνικαῦτα γνωρίζονται. διὰ τοῦτ οὖν ὁ Ιπποκράτης ἐκέ- 

λευσε καθ᾽ ἑχάστην τετράδα διασκοπεῖσθαι τὴν µεταβολήν. 

οὐ γὰρ λήσει ὅπη τρέψεται, τουτέστυ πότερον εἰς ὑγείαν τὲ 
καὶ σωτηρίαν τοῦ κάµνοντος, ἐπικρατησάσης τῆς φύσεως 2 

κρατηθείσης ἐπὶ Θάνατον. τουτὶ μὲν τοῦ λόγου τὸ κεφᾶ- 
λαιον. ὅπως ὃ᾽ ἄν τις αὐτὸ πράττου κάλλιστα, διὰ τῶν 
περὶ κρίσεων ὑπ. ἐμοῦ γεγραμµένων ἐστὲ σου μαῦεῖν. 

ς ” 3 ” ’ 

Γἴνεται δὲ καὶ ἡ τῶν τεταρταίων κατάστασις ἓκ τοῦ τοιου- 

του κὀσμου. 

ϱ Ρ]εῦα ρυϊπιῖ Γαπῖ Ππ[ε]]ίσαπε, πὲ απ εα, ᾳπαθ ναι π]πῖ- 

ππο εκοεζαπὲ ρτοπιρί{μπιο ἀῑ[οεγπαπί, Το Πααϊάεπι Ῥο- 

ΕΓΠππναπα ρετῖίας αγίῖς αὖ Ἱπιρετίῖο ἀῑῑενε, αᾳαοὰ νοἱ παπῖπια 

τεταπι ἁἰ[ογιπιῖπα ρετ[εηίῖαί, απατά ΤάΠιθή β]ᾳπαε οτι 

Ρτορίες Γαἵ Ῥασνιἰαίοπι π]]ο πιοᾷο ΓεπβΡρας Ρετοῖρῖ Ῥο[πη!, 

εἴῖαπι εἶαδ, απ Ρεγίῖας ατί ε[ οοσηϊοποπι εΠασίαηῖ, 

πποχ αιίεπι, δῖ οαᾶετα [ας [επ[απι Ῥο[απί, ἴμπι ἄεπιαπι 

νεπῖαπε 1π ποββῖαπι, Όπαπιοῦχοπι Ηἱρροοταίες ]α[Πί ϱαθ 
ᾳπαε Πησυ]ῖς πιεπῃβρας ασεϊάαπί πιπίαῖοπες απἰππαἀνετίετο, 

παπι ἴε ΠΟΠ ἸαἰεΏῖξ, «πο {ο νετίεί, Ίοο ε[ι [α]αίεπιπο εἴ 

Πποο]υπηαίεπί αεστῖ παίατα πἰῖᾳαε υιποεπίε, απ αἆ ΙΠῖε-- 

Ἱπιπαι, εαάεπαι [αουππιβρεπίο,. Ἠοο ααῖάεπι ε[ι Γεπίεπίϊας 

σοαραῖ, Ότποά ᾳπα ταίῖοπε οοπ[εααί α]Β Ρο[Πί ἀῑ[οετε Ροῖ- 

ε5 ος πο[ιτῖς αιος ἆο οτἶβρις {οτιρβπιας οοπαπιθπί{αγ]18, 

ΤΗ. 

Ιπι αμίεήῃ σιιαγίαπατιῖπ 0: ίίμιιο εἰ πμ] πιο αἱ οοπ- 

οἰππίίαίε. 
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᾿Εγνόηταυ καὶ τοῦτο τοῖς πλείστοις καὶ διὰ τοῦιο 

Θαυμάξουσιν ἔπ μαντικῆς τὲ τινος οἴονται προλέγεσθαι πολ- 

λάκις ὑφ᾽ ἡμῶν, ὥς οὔτε τις τὲταρταῖον ἔχων πυρετὸν ἆπαλ- 

λαγήσεται μεθ ἡμέρας, εἰ τύχου πεντεκαίδεκα, καίτου γδ 
ἐπὶ τῶν τριταίων οὐ Θαυμάζουσι τὴν πρόὀῤῥησιν. ἔστυ δὲ 

κοινὸς ἀμφοῖν ὁ λύγος. ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῶν συνεχῶν πυρε- 
τῶν ἀριθμοῦμεν ἁπάσας ἐφεξῆς τὰς ἡμέρας εἰς πρόγνωσιν 

τῆς ἐσομέγης κρίσεως, οὕτως ἐπὶ τῶν διαλειπόντων τὼς ἐπι- 

σημασίας, [667] ἵν ὕπερ ἐπὶ τῶν συνεχών ἡ ἑβδόμη τῶν 

ἡμερῶν, τοῦε ἐπὶ τῶν διαλειπόντων α ἑβδύμη περίοδος ἐρ- 
γάσηταυ. Λατὰ τοῦτό γέ του ὁ ἀκριῤὴς τριταῖος ἐν ἑπια 
περιόδοις, οὐχ ἡμέραις ἑπτὰ κρίνεσθαι πέφυκε. καὶ μὲν ' δὴ 

καὶ ὅπερ ἡ τετάρτη τῶν ἡμερῶν ἂπ᾿ ἀρχῆς ἀριθμοῦντι πρὸς 
τὴν ἑβδόμην ἐστὶ, τοῦθ' ᾗ τετάρτη περίοδος ὡς πρὸς τὴν 
ἑβδόμην περἰοδον. ἐπίδηλος μὲν γὰρ ἡ τετάρτη τῶν ἡμε- 
ρῶν ἐστι τῆς ἑβδόμης, ἐπίδηλος δὲ καὶ 1 τετάρτη περίοδος 

τῆς ἑβδόμης περιόδου. Ἀλέλέκται δὲ καὶ περὶ τῶν τοιούτων 

ἁπάντων ἐν τοῖς περὶ κρἰσέων. ὅθεν ἀρκέσει νῦν ἀκηκοξ- 

Ισποταπῖ εἰ 1ᾷ ρεγπιπ]Ώ, εαπιαιθ οὗ τεπι αζπιταπίατ 

εί Πο {αερο εκ ἀἰνιπαίῖοπο ᾳπαάαπι ργαεβϊσὶ[[ο εχΙ[ππιαπέ 
επι, αιῖ απατίαπα Περτε Ἰαροτατεῖ, ροβ ἀῑεδ, εχεπιρ]ὶ 

δταίῖα, ααἰπάθοίπι πηϊπῖπιε α {ερτο ἸΡρετιαπι {ογε. Αἰπὶ 

11 ἰεγιαπῖ 14 Ρρταε[αριΙ {ΠεῦὈτιρας Ἰαιά ἀῑσαππα ἀποιπί 

αἀπηταίοπε, ϱ παπι ἴβπιοα {ΠΠ πἰγίαδᾳπο {εὐσί χαβῖο 6ΑΔΘΠΗ, 

Ίαπα γε]αῖ 1π {ερτῖρας οοπ/Ιπαῖς ἀῑε ΟΠΙΠΕ5 σοη{επεΠ- 

1ε5 ἨΠΙΠΙΘΓΕΠΙΙ5, «ἳο οετίο οτἶ[μηα {ααγ8πι Ῥο[ππιας Ῥχαε- 

νίάεταο, {ο 1π ΠπίεγπΙεπρας αεοε[Ποπςςδ, αἱ αποά ἵπ 

οοπ{{πυῖθ [ερίίπιας ἀῑε Ροΐε[, 1άεπι ἵπ Ππίεγπίεπαρας 

Γερίίπιας οἰτοιμῖίης να]εαί. Όπατε εχη]Πία Γετίῖαπα Περίεπα 

οἰτοι]ῖραςδ, Ποπ ἆῑεβρας [οἱεί ]αάϊσατι, ΟµαΙπ εἴατα παπι 

Ἰαρεί απατίη5 α Ρτῖπιο ἆ1ε5 αἆ Γερίπιαπ ταοπεπι, ε8Π- 

ἀεπι ρχου[ας εἴ αματίας οἰγοπ]ίας αἆ Γερίαιαπα οΙτο1ῦΠι, 

Οπατίαςδ Παπιᾳμε ἀῑεδ Ίπάεακ εΠ Γεριϊπιϊ αἱ ααατία ᾳποᾳπο 

Ρετιοᾶις [ερίίπιαπι οοπιπιομβχαϊ, ΕΠ απίεπα 4ε Ἠ]5 οπΊΠ 115 

ἀῑοίατα 1π Ηρτῖ 4ε ογ1ῇρηθ, Ρῥτοϊπάο 1 πιοάο Γα[οιεῖ 
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ναι τό γε τοσοῦτον, ὡς καὶ τῶν τεταρταίων πυρετῶν αἱ 
κρίσεις κατὰ τὸν ἀριθμὸν γίνονται τῶν περιόδων, οὐ τῶν 
ἡμερῶν ἓκ τοιούτου τοῦ κόσμου. κόσμον εἴρηκε τὴν τάξιν 
τῶν κρινουσών {μερῶν. ὥσπερ γὰρ ἀκοσμίας ἴδιόν ἐστιν ἡ 
αταξία, οὕτως ἡ) τάξις τοῦ κὐσμου. κατὼ τοῦτό γέ του καὶ 
τόδε τὸ πᾶν ὠνόμασαν οἳ ἄνθρωπου κόσμον, ἐπειδὴ τέτα- 
κται τὰ κατ αὐτόν: ἓἕν μέσῳ μὲν αὐτῶν τῆς γῆς Μειµένης, 

ἔξωθεν δὲ ταύτης περικεχτµένης τῆς θαλάττης, περιέχον- 
τος δὲ ταύτην αέρος, ἐκεῖνον δὲ αἰθέρος, εἶτ οὐρανοῦ πᾶσι 

τοίτοις κύκλῳ περιβεβλημένου. καὶ μὲν δὲ καὶ αἳ πινήσεις 
τῶν μὲν ἁπλανῶν αστέρων τί δεῖ καὶ λέγειν εἰς ὅσον ἤκουσυ 
κόσμον, διὼ παντὸς ὡσαύτως ἔχουσαι; τῶν πλανωμένων ὃ᾽ 
εἰ μὴ καὶ καθ ἑκάστην ἡμέραν εἰσὶν ἴσαι, τό 7ὲ τὲταγμέ- 

νον ἔχουσιν ἓν ἴσαις χρόνου περιόδοις, ἀεὶ τοὺς αὐτοὺς 

τόπους τοῦ ζωδιακοῦ διεξερχοµένων αὐτῶν. 

Γπτε]]σετε, {ερτίαπι απατίαπατατη Ἰπά]οία Ἠοια ἀῑεταπα ητ- 
ππςτο, {εὰ οἴτοιιίααπι εχκετοετὶ, ΆῬοττο ρετ οοποϊηπ]{αίεπα 

εαπάεπι ἀἴεταπι ]αάιοαπίίαπαι οτᾷῖπεπα Ππίε]]εχιί. ὮὉὈί επῖπι 

ἱποοποϊππή(αιἶ Ῥτορτίαπα 6Π. ἱπογαϊπαίίο, {ο οοποϊμηἰἰαϊῖς 

τορτίμς οτζο εΠ, ἸὈπάε εἰ Ίιοο ιπῖνετ[απι κόσμον αβρε]- 

Ιαταπῖ, Ῥτορίετεα ϱαοᾶ οπηπ]ᾶ 4πὰθ ϱο οοπΙΙπεπίαχ, οτΏᾶ- 

ἴαπα [οτΗία [απῖ οοποϊηηϊαίεπ, Τειτα απἶάεπι Πία 1Π 

ππθάΙο 1ρβᾳπο εχίετῖις οἰτοιπι[α[ο π]ατΙ, ατα νετο 1ρ[απι 

υπάῖ(αε απιῬ]επίο εἱ Ίππο τατίας αείµετο, ἀεϊπάο νετο 

οαε]ο Ίαεο οπιπῖα οἴγοπ]ο οοπιρτεµεπάεπίε. Ῥεά εἰ 1ρίαε 

βκαταπι Πε]]αταπι πιοίίοπθ αυϊά αἰπεί ἄἴσετο ϱ παπι 

µαβεαπί ΟΥΠΑΠΠΕΠΙΗ 9 «πΊρρο Ύμάε Ρετρείπο εαεάεπα Πηΐ, 

εγγαη απι Ὑετο Πάεταπι πποίας οἰϊαπιῃ ααοἰᾶ[ε αε(πα]ες 

ποα Πηΐς αἲ οετΙ Γαπί εἰ ἀε[μπια αε(παΠρας ΓεπιροτΙπι 

ΙΠιεγνα]1θ ἆμπι [επ]ρετ οαάθεπι Ζοΐαοί Ίοσα ρετουγγαη!, 
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9). 

Τὼ δὲ ἓν ἐλαχίστῳ χρόνῳ μέλλοντα κρἰνεσθαι, εὐπετέστερα 
προγινὠσκεσθαι. µμέγιστα γὰρ τὸ διαφέροντα απ ἀρχῆς 
αὐτέοισίν ἐστιν. οἳ μὲν γὼρ περιεσόµενοι εὐπνοοί τε καὶ 
ἀνώδυνοί εἰσι καὶ κοιμώμενου τὰς νύκτας τά τὲ ἄλλα 
σημεῖα ἔχουσιν ἀσφαλέστατα. οἳ δὲ ἀπολλύμενου δύσπνοου 
γίνονται, αἀλλοφάσσοντες, ἀγρυπνέοντὲς, τά τὲ ἄλλα σημεῖῳ 

κάκιστα ἔχοντες. 

Τὸ μὲν εὐπετέως ἐθῥέθη καὶ πρὀσθεν ἑτοίμως τὲ καὶ 
ῥᾳδίως σηµαῖνον, τὸ ὃ᾽ εὐπετέστερα ῥᾷονα δηλονότεο λέγευ 

3 3 

καὶ πρὸς τὴν διάγνωσιν ἑτοιμότερα. πρὸ ὀλίγου μὲν οὖν 
είπεν, οἵ τε γὰρ εὐηθέστατοι τών πυρετῶν καὶ ἐπὶ σημείων 

- -” 

ἀσφαλεστάτων βεβωτες τεταρταῖου παύονταυ 1 πρύσθεν. 
. Δ ” 3 ’ - 

ἄλλα νῦν γε ἐπανέλαβεν αὐτὸ χάριν τοῦ διὰ παραδειγμάτων 

(456) ἐνδείξασθαί σαφέστερον ὁποῖα τὰ σηµεῖα τὼ κάλ- 
λιστά ἐστιν. αὐτὸς γοῦν ἐπιφέρων φησὶν, οἱ μὲν γὰρ περιὲ- 

΄ . 3 νο 

σόμενου εὔπνοου καὶ ἀνώδυνου καὶ κοιμώμενου τὰς γύμτας, 

ΥΠΙ. 
Οιὰ νετο δτερί[Ἴπιο «επιμοτε ]ιάίσαπάϊ [ωπε, [αοϊ]ίως ρταε- 

ποΓομΠΙΜΥ} Ἰπακϊῖπιε παπιφιε αὖὐ ἡπλίο ἴπιετ [ε ἀῑ[[ιάεπε. 

Θμΐ επἰπι [μρετ[μειτὶ [ωπε, ᾖ[αοῖ[ε [ρίγαπε, ἀοίοτε να- 

οαπΕ, ποεῖι ἀἆογπειμπε, αἰίαφμε [εουγί[]τπια Ἰαδεπὲ [ίρπα. 

Οἱ νετο γετειπε, ἀ[οιίε [ρίτανε, ἀείίγαπεν υἱρίίαπε, 

οαείεγαφιε [ιβπα ᾖαθεπε ρε[ιππα. 

Ἡιρροεταίες εἰῖαπι απία υ[ας5 ε[ι γετρο εὐπετέως, 4ποᾶ 
Ῥτοπηρίε οἱ {ααῖ]ο Πσπ][εαϊς; Ἠσπο ᾳποᾷ ἀῑοΙί εὐπετέστερα, 
πιο {αο]οτα Πσηϊῃσαί εἰ οοσηϊία ρτοπιρίοτα. Ώϊχκετα 

εἴ6ο ραυῖο απίε: {εμγος επῖπι Ππιρ]οί(ππιαο εἰ Πρπῖς [6- 

ουγ/{Ππις οοπα]ἰαἰαο αιατίο ἀῑο νο] εἰῖαπι απίε ἀε[μηη!, 

1ά ᾳποά 1ρ[ίε πιπο τερεέ, αἱιο εγ]ἀεπίες ἆοοεαίῖ εχεπι- 

Ρ]6 «µαεπαπα ορίῖππα ῄσηα Παῖ, ΑΙ εΠΙπα: παπι φμῖ Πποτ-- 

ὄωπα ευα[ιτὶ [ωπε επι εν [αοὶ [ρίγαπε Γι υαεαπῖ ἀοΐοτε 

τς ποείω ἀογπιίμπι. Αε αι πποτίμπιμτ, ἀῑ[Πεἰἰίίεγ [ρὶτὶ- 
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οἳ ὃ᾽ απολούµεένου ὁυύσπνοου, αλλοφασσοντες, αγρυπνεοντεὲς. 

εἶθ᾽ ἑκατέ ῦ λόγω προσέθηκε, τῷ μὲ τω καὶ τὅλλα κατέρῳ τῷ λόγῳ πρ Ίχε, τῷ μὲν πρὠτῳ κα 
σημεῖα ἔχοντες ἀσφαλέσταται τῷ δὲ δευτέρῳ καὶ τἆλλα ση- 
μεῖα κάκιστα ἔχοντες, ἐπιδεικνύμενος σαφώς ὅτι παραδευ- 

γμάτων ἕνεκεν ἐμνημόνευσεν ἐξ ἑκατέρου τοῦ γένους τῶν ση- 

µείων. εἰκότως δὲ καὶ τοῦτο προσέθηκὲε τῷ λόγῳ. μέγιστα 
γὰρ τὸ διαφέροντα αὐτοῖσιν ἀπ αρχῆς ἐστιν, ὕπερ εἴρηταί 
µου καὶ πρόσθεν, ὡς παμπόλλη τἰς ἐστιν ἡᾗ διαφορὰ τερὸς 
ἄλληλα τὦ λλό ἐν ἐλαχίσι ’νω κρἰνεσθ ] ν μὲλλόντων ἓν ἐλαχίσιῳ χρόνω κρἰνεέσθαι νο- 

[668] σημάτων ἐπ) ὀλέθρῳ τε καὶ σωτηρίᾳ, καθάπερ τῶν 
εἰς πλεῖστον χρόνον ἐκτεινομένων, ὅτι παραπλήσια κατὰ τὴν 

ἀρχήν ἐστι τὰ σηµεῖα. τὸ δὲ ἀλλοφάσσοντξν, εἴρηταιυ γὰρ 
καὶ τοῦτο τοὔνομα κατὰ τὴν ῥῇσνε οὐ πάνυ τι σύνηθες ὂν 

ἤτου τοὺς παραφρονοῖντας ἢ τοὺς 6 μεταρῥιπτοῦντας ἑαυτοῦς, 
ὅπερ ἐστὶν ἀσωμένους, ἐνδείκνυται. βέλτιον δ᾽, ὅσον ἐξ αὖὐ- 

τῆς τῆς φωνῆς οἷόν τὲ τἐκµαίρεσθαι, τὸ πρότερον, ἵν ᾖ γὲ- 

γενημένον τοὔνομα τὸ ἀλλοφάσσοοντες ἐκ τῶν ἄλλοτε φάσκειν 

ἄλλα. τιγὲς δὲ ἀπὸ τοῦ μεταβάλλειν ἄλλοτα εἰς ἄλλο σχήμα 

ἔπα ΤΥα]ΠΕ, ἀείγαπε, υἱρί]απι, ὮῬειπάο πϊγίφαο αἄ]εοῖῖ 
[επίεπίῖαε, Ργϊοτί φι]άσπις αἰίαφμε [ᾳπα Ἰαῦεπε [εομτί]- 

πια, ΔΙ1εγὶ Υετο: εἰ Τεἰίφια [ίρπα Ρο/[[ιάεπὲ ρε[[ιπια. Εκ 

ᾳυἶρας ῥρ]απε ο[ιεπάϊί {ο ᾳπο εχεπιρίἰα Ῥτοίθιτεί Πρπογαπι 

π{γ]αδ0αθ 6εΠοΓΙ6 ππεπηϊΠ][ε, Ἠοο αμίεπα εἰἶαπι χεοῖε ν]- 

ἀείτχ αἀ)εο][ε: [1φιίάεπι αὖ ἹΠλίς [αείπα αἲ Ιπίίο Φφικαπα 

ππαπῖππε αἰ[[ιάεπε, 4ε 4ο εἰ α ππε ἀῑοίππα απίθα 6, πεπιρθ 
πΠΟΥΡος Ί]]ο ρεγπια]ίαπα α [ο Ππνίοεπα ἀΠεντα, απ ἆἀῑεΒ 

Ιπίχα Ῥαμοο ποτ νε] [α]αῖ Ἱπαάϊοίαπαι [αρῖτο ἀ4εβρεπί, 

Ποιί 6οσιιπι απὶ ἴεπιρας ἴΠ Ἰοπβαπι Ρτοίταμαπῖ, ἄσπα ε[[ο 
Ππι]α. Οαείεταπι ἀε]ταπί, Ἡϊρροοταίες ἀῑχίτ, ἀῑοίίοπε 

αριά Όγαεοος Ἠαιά πππ]ίάπα αῃίαία, Ῥὶρπϊβοαί απίοπι νε 

εο5, αιϊ (ε]ταηί νε] απ Ίπο εἰ 1]]ο Γε[ε ἁμμοϊαπῖ, ᾳποβ 

αλίευ ἀσωμένους αρρε]αΏῖ, Θεά Ῥνγίου απαπίωπι οκ 1ρία 

νοσθ Ἰοεί οοπ]ίοετε, πιασῖς Ρτοραπάα ο[ι Ιπιετργείαιῖο, υἲ 

Υεχριπ ἄλλοφάσσειν αἳ α]ία αἰαιο αἰία Ἰοηπεπάο ἀθτῖνο- 
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τῷ φάη, τουτέστυ τοὺς ὀφθαλμοὺς, }εγονέναι φασὶ τὴν προσ- 

ηγορίαγ. 

δ᾽. 
τ , ως οὖν τουτέων οὕτω }ιγνομένων ξυμβάλλεσῦαν χρὴ κατά 

᾽ ΄ ρ ς 

τε τὸν χρόνον κατά τὲ τὴν πρὀσῦθεσιν ἑκάστην, ἐπὶ τὴν 
3! ” [ή 

κοίσιν (όντων τῶν νουσηµάτων. 

ασ ιά .] - ΄ , - . ἀ 

κὸσπερ ὅσα περὶ της πρωτης τὲτραδος εἰπὲ κατα τὴν 

αρχὴν ἐπανέλαβε μετὰ τοῦ προσθεῖναι καὶ παραδείγματα, 
Δ Δ ον ’ σ ε -ς «ω ΠΕΡ βίος. 

κατὰ τὸν αντὸν τρὀπον αὐθις ἐν τῇδε τῇ ᾧῆσὲι διέρχεται 
νυν 9 ον Π 3 3 ᾿ 

τὰ κατ ἐκείνην αὐτῷ προγεγραµµένα, δι ἧς φησιν ἀλλα 
10 ἀπὸ τῆς πρώτης {μέρας ἐνθυμεῖσθαι καὶ καθ ἑκάστην 

τετράδα προστιθεμένην ἐπισκέπτεσθαι, καὶ οὐ λήσει ὅπη 

τρέψεται. 

’ 

ο. 

ΚΛατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τῇσε γυναιξὶν αἳ κρίσιες ἐκ 
” ’ 

τῶν τύκων γἰνονταδ. 

ίατ.  ΑΠΙ νετο ᾳποά Γαρϊῖπάε οου]ο5 πο 11]πο οἰτοππι{ε- 

γαπὲ, ἀεάποίππι ε[ε γετραπι ρτοάίἆετο, 

1Χ. 

Πις 1ρίιμ [ο εοπϊπρεπιῖδις οοπ]εείαγε οροτεεῖ ἔμπι εν 

ΊΕΠΙΡΟΥΕ Ίμπι επ Ἱµπαφµαφμε αἀά[ίοπε, ΤΠΟΥΡίς αἆ ογί[π 

Ργοάειπείδς. 

Οπεπιαάπιοάαπι οπΙΠ]α 4Ἡ8θ απίο ἆθ ῬΥΙΠΟ απαϊεΓ- 

ηΊοιις ἀἰχεταί, τερείῖ, αἆ]εοίῖ εἰϊαπι εχεπηρ] [Πο ἀεπαο 

(ταοία! Ίοο Ίοοο εαἆεπι, αἩαε 11ο [οηρία Γαμέ, αδί ἀῑοιί: 

νοΤΗΠΙ α ῬχΙπιο Γ[ιαΊπι ο ἀσεπίεγ αΠΙΠΙΗΠΙ αἰ[επάετο 

οοπνοπῖξ εἰ απαίεγηΙοπεθ {ηρη]ο αἱ αοοεΠετῖπί οΡί[ε- 

νατα, πεο ἴε ]αἱερὶΐ 41ο {96 πιοτρις γετίο, 

λα 

44 «ειπάεπι φετο πποἆμπα εἰἶαπι ππμ[εγιοις οτί[ετ α γαγιμ 

οομεπσιΗ!. 
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αθ᾽ ἣν ἂν ἡμέραν ἀποκυήση, ἤ ἀρχὴ τῆς ἐξαριθμή- 

σέως γινέσθω σοι, μὴ καθ ν ἤρξατο πυρέττειν. ἐνίαις 

γοῦν ἤτουι περὶ δευτέραν 3 τρίτην ἡμέραν ἄρχονται μετὰ 

τὸν τύκον, ἄφ ἧς αριθμοῦσιν οἳ πολλοὶ τὴν ἐσομένην κρί- 
σιν. ἔχει δὲ οὐχ οὕτως, αλλ αφ ἦς ἀποκυήσδι τὴν συνα- 

οίθμησιν δεῖ γενέσθαι τῶν ἡμερῶν. ὁπότ οὖν ταῦτα ἅπαντα 
περὶ τών κρισίµων ἡμερῶν ἐπὶ κεφαλαίων διηλθεν ὁ ΄Ίππο- 
κράτης, ἀναμγῆσαί σὲ βούλομαι τοῦ πολλάκις ἐν πολλοῖς 
ὑπ ἐμοῦ λεγομένου. τὸ ὃ᾽ ἐστὶ τοιοῦτο ὅτι τῶν ζητουμέ- 
γων ἔνια μηδὲν εἰς τὰ τῆς τέχνης ἔργα συμβαλλόμενα Άλο- 
γικὴν ἔχει τὴν ὀκέψιν. 3 μὲν γὰρ χρεία τῆς προγνώσεως 
ἐστιν ἐν τῷ γνῶναι τὴν ἡμέραν ἐν ᾗ κριθήσέταυ τὸ νόσημα, 

τὸ δὲ εἴτε ὀξὺ κλητέον εἴτε κάτοξυ τὸ τοιοῦτον εἴτε χρό- 

νιον εἴτε ὀξὺ παρηυξημένον εἴτε κατὰ µειάπτωσιν ὀξὺ, περὶ 

ὀνομάτων ἐσιὶ μᾶλλον ἢ περὶ πραγμάτων ζητεῖν. εἰ δὲ καὶ 

περὶ πραγμάτων ἐθέλου τις εἶναι τὴν τοιαύτην ζήτησιν, αλλ’ 

οὔτο ΊΎὲ περὶ τοιούτων πραγμάτων ἐστὶν, ἐξ οἵων ἄν τις 

ὁρμωμενος ἢ προγνοίη τὸ γενησόμενον τ θεραπεύσειεν ὁρ- 

Π 

Α απο ἆῑο πΙπ]]ες ρερετεγῖῖ, αΏ εο ἨΠΙΊΠΘΓΗΤΟΘ ἀποῖρίας, 

ΠΟΠ ἆ 4πο οοερῖῖ {ευγίοϊίατε. ΊΆΝαπι αἴ(παε [οοππάο {εγ-- 

Ώογο ἀῑε Ῥο[βαπαπι Ῥερεγετῖπί, ἵπ {εβγεπι Ιποϊάμπί, αἴιθ 

αΏ «ο Ῥ]ετίαιε {αίπταπι ογΙ[α εΠΠππεταΏΕ, ΥΕΓΙΠΙ 65 [6-- 

εις Ἰαῦεῖ, Ύαπππι ορογἰεαΐ α ἀἷε 4πο {οείαπι εἆεῖί, επ- 

ΠΘΓΑΙΙΟΠ ΟΠΠ εχοταϊτῖ, Θεά απαπὶ Ίαεο οπιπῖα ἆα ἀῑεριας 

οπ]μ]οῖς Ἡϊρροεταίε» Ῥτενίίει ρεν[εαιπίας Πε, Παρα πο αὶ 

αἀπιοποτε {6 εἶας τεῖ, ἄε απα [περε ππε ἀῑ[εγεπίαεπα αιπα]- 

νιβα, εἴι απίεπι ε]αδπιοᾶί, ὉὈίαπε ποππα]]α ἆε απῖρας 
αααεγίίας, πΙΙ]. ργοτ[ας αἆ αγί5 ορετα οοπ/εττε, Γεά Ἰορί- 

οαπι Ίαθετε [ρεοπ]αίίοπεπι. ΕΙ επῖπι 5 ΡτᾶεοορπΙΠοηῖ8 

π[ας ἀῑεπι οετῖο ποίζθ, «πο πιοτρας ]αάϊοαΡίίας, απϊ αοιι-- 

ἴᾳφπα νοσαπάας ΠΠ, 4ἩἨ Ρετγαουία5δ, αηπ Ίοπρβας, απ αοπίαβ 

Ρτοάοίας, απ αοπίαςδ οοπιπιηἰαίας, ἆθε ποπήπΙβαθ Ρροίτιθ 

Πήσατα ε[ῖ απαπι τε οοπίεπιρ]αχ. Όπας ἴαπιεπ 8ε[Ιο- 

πθς { απῖς εἴῑππι ἆα τερις ε[Πε οοπ{επάετῖΐ, αἲ πο ἆε 1]]15 

οεγίε [απῖ, αάοθ γεὶ αἆ Ρταεοοδηϊοπεπι νε] αἆ τεοίαπι 
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Φῶς. ὑποκείσθω γοῦν ἡμῖν προεγνώσθαι αἀληθῶς τὸν νο- 

σοῦντα κατὼ τὴν εἰκοστὴν ἠἡμέραν ἁπαλλαγήσεσθαι τοῦ νο- 
σήματος" εἶτα γενομένου τοῦ πράγματος ὡς ἠλπίσθη τὸν 

μέν τινα λέγειν ὀξὺ νύσηµα 7εγονέναι τάνθρώπῳ, τινὼ δ᾽ 

οὐκ ἐπιτρέπειν ὀξὺ προσαγορεύειν αὐτὸ, πέρας γὰρ εἴναυ 
τῶν ὀξέων τὴν τὸ ἡμέραν. [6ος] εἶθ αὐτοὺς παλιν ἆλ- 

λήλοις διαφέρεσθαι, τοῦ μέν τινος, ἐπειδὴ τῶν ὀξέων ἔξέπε- 

σεν 4 νόσος, ἄντικρυς αὐτὴν ὀνομάζοντος χρονίαν, εἶναι 

γὰρ οὐδεμίαν ἄλλην τρἰτην διαφορὰν ἀπὸ χρόνου ποσότητος 

ἐν τοῖς νοσήµασιν ὑποληπτέον, ἑτέρου δὲ ἐκ μεταπτώσεως 

ὀξὺ τὸ τοιοῦτον νόσημα καλοῦντος, ἄλλου ὃ᾽ οὐχ ἁπλῶς 

οὕτως, ἀλλὼ παρηυξημένον ἐπ ὀλίγον ὀξὺ καλοῦντος. ἵνα 

γοῦν τις ακούση πρώτον μὲν ἐκ τίνων πιθαγῶν ἕκαστος 

τῶν διαφωνούντων ὁρμᾶται, διακρίνη ὃ᾽ ἐφεξῆς ὕστις ἄμει- 

νον αὐτῶν ϱ) χεῖρον γινώὠσκει, κατατρίἰψει μὲν οὐκ ὀλίγον 
χρόνον, ὀνήσεται ὃ᾽ οὐδὲν εἰς τὴν τέχνην. οὕεως δὲ καὶ 
-’ ᾽ πχ ” ΔΝ α) 3 υ ς Π 

ὕστις μὲν οἱδδ προγνώναυ κατα τὴν Σικοστὴν ἑβδόμην Λυ- 

επγα!Ιοποπα Ῥετϊπεηϊ, Ῥοπο ΕΠΙΠΙ οετῖο ργαεοορπ]ίαπι ε[[α 

8 ΠοΡῖςδ αορτίπα νΙσε[πιο ἀῑς πιοτρο [οἰαίαπι 1πΙ; ἀεϊπάς 

απππη τες [εοιπάσαι {ροια εγεπετῖί, αἴααεπι ἀἴσεγε αθρτιιπα 

αοπίο ΠΟΡΟ οοπΠΙοίαίαπι {α1[αε, αἰἴαπι αιίεπι Ἠο {εγτο 

ππΟΤΡαΠΙ Ἠππο αεμίαπι παποπρατΙ; αοπίο5 ΠᾶπΙ(ΠΕ ΠΙΟΥΡΟΒ 

41ε ἀεοῖπιο αιατίο ἀείπετε, Ὠεϊπάε 1πίεν [ο οοπίεπἆεχο 

εἰ αὖ αἰίετο απἰάεπ πιοχΡιπι Ῥ]απε Ἰοηραπι γοσατῖ, ᾳποά 

βομίοταπα Ώηπες εχοε[εεί; πεηαθ επΙπ ααπι π]]απι ατρ]-- 

ἱταπάμπα ε[Τε {εγίῖαπι ΙΠ πιοτρῖς ἀἰ[ετεπίίαπα, 4πθε α ἴεπι- 

Ῥουί6 πιοᾷο Ῥείαίατ. ΑΡ αἰίετο αιίεπα πιογράπι Ἠιπο αοιι-- 

ἴαπι οοπιπἰαίαπι αρρε]]ατὶ; αΏ α]ίο Υετο αοπίαπα Ῥγοάιι- 

οἴτπι ἀῑοῖ; α]ῑππα Ὑετο ποη [ο Ρίαπε, [εὰ αοιίαπα ραγηπι 

Ρτοάποίωαι ΠΟΠΙΙΠαΤΘ. οἱ ΠΠ εἴ6Ο Ίαπι οαρίί απάϊχε βΠΠ- 

βα]οταπι ταίῖοπος, οπάρας 111 ἀπίου [ο ἀλάεπίες ορ]πῖο- 

πθπι {παπα πεπίατ εἴ ροίεα Ἰαάίοατο απῖς πε] Ῥε]ασνοα 

[επί]αί, πο ραγναπα απάεπι {επιροτῖθ ]αοίαγαπα Γαοῖεῖ πες 

Ιπίετίπι υ]]α Ἱπ τα ατίεπι 1ρίαπα ρτοπιογεΡαί. Θἰπάμίετ αἱ 

ῥγασνίἀετα ροίο[β ππονρπ νἰβε[πιο Περίίπιο θῑε ἀἰ[οι [μπι 
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Φησόμενον τὸ νόσημα» μὴ δύναται δ᾽ ἀποφαίνεσθαι πότξ- 

ϱον ὀξὺ κλητέον 1 χρόνιον 3 παρυηξημένον ὀξὺ 3 ἐκ µετα- 
, σε, ἃ / ῃ Δ Ν , σάμ4 ΄ 

πτώσεως Οξὺ, βέβλαπταί τι προς τὴν τέχνην ουδὲ οὗτος 
3, 3 κει ή ν 

οὐδέν. ἄριστον μὲν γάρ ἐστιν ἐν ταῖς κατα χρόνον διαφο- 
θαῖς τῶν νοσημάτων τοσοῦτον αὐτῶν ὑπολαμβάνειν εἶναι 
τὸν ἀριθμὸν, ὅσος περ καὶ τῶν κρινουσῶν περιόδων, ὡς εἷ- 

2 ” [4 

ναι τὸν μὲν ὀλιγοχρονιώτατον ἐν τῇ πρώτη τετράδι περι- 
΄ 3 «- 3 ΄ Ν Δ Λ , πω 

}ραφόμενον, ἐφεξῆς δὲ τουτῷ τον κατὰ τὴν δευτέραν, εἴθ 
κε. Δ : 

ἑξῆς τὸν κατὰ τὴν τρἰτην, εἶτα τὸν κατὰ τὴν τετάρτην καὶ 

μετὼ τοῦτον τὸν κατὰ πέµπτην, ἐφεξῆς δὲ τούτῳ τὸν κατὼ 
’ . 3 Δ 3 Δ ς 3 .- 

τὴν ἕκτην, τις εἰς τὴν Σἰκοστὴν ἡμέραν αφικνεῖταυ. μετὰ 

δὲ ταύτην ἐκλίεσθαι μὲν τὰς τἐτράδας, ἑβδομαδικὰς δὲ γί- 

γεσθαυ κρίσειο. ἐἶτα καὶ ταύτας ἐκλύεσθαυ τοῦ χρόνου 

προϊόντος, ὡς δι εἴκοσιν ἡμερῶν τὰς λύσεις τῶν νοσηµά- 

των ἀποτελεῖσθαυ καὶ μετὰ ταῦτα εἰς ἀριθμὸν µεταβαίνειν 

μηνών. δίο γὰρ προθεσμίαυ χρόνων εἰσὶ τοῖς νοσήµασιχ, 
ο Δ Ἆ 2ο. / ἃ Μ] { ῃ 3442 ο ” 

ως τὰ μὲν ὀξέα, τα δὲ χρόνια λεγεσθαι. αλλ ἕνέκα σαφοῖς 

διδασκαλίας πολλάκις οὕτως ὀνομάζομεν, εἶθ᾽ ὑπὸ τῶν πρα- 
3 ” 3 “. 3 ” ή 

γμάτων αὐτῶν ἀναγκαξύμεθα μεταδὺ πάλιν αὐτῶν ἕτερα 

ἀγῖ, ΠΟἨ ἴαπιεπ ἄεοεγποτθο αοπίπσπε νοσοαπᾶις Πὲ, απ Ίοπ-- 

δί5, Δπ αοιίας ργοάποίας, απ αοιίας οοπιπιπἰαίαδ, πα]]α 

11]ε απἶάεπι 1Π το ΠΠΙΠΠΦ ε[ι αἆ ατίεπι αρίᾳδ. (οπγεπῖε 

επῖπι πιαχῖπιε ἴοῖ ἨἩΠΙΕΤΟ ε[ε πιογροτααι ῬεποῬ ἴεπιριαβ 

ἀμΤετεπί]ας, αιοῖ οἰτοπῖίας Γαπί Ἰ]αάϊοαπαϊ {αου]ίαίᾳ ρχας-- 

ἀἷα, ταἳ πποχβας 1]]ε Ῥτενι[ππιας Πί, οπῖ Ρρεῖπιο ᾳααἴεγηΙοπθ 

εοπο]πάέατ; ροβ επ, απϊ [εοππάο; ἀείπάε αἱ ἰετῇο, 

η]ΟΧ οπῖ φαατίο, ἄεπιαπα απ οαἴπίο; ἀεῖποερς απίεπα αΠῖ 

Γεχίο, 1 αιοά ἀῑο αοοϊἁ1ῖ νΙσε[πιο; Ῥο[ίεα νετο αιαίΐεχ- 

ηΊοπες αΡο]ετί εἴ οτ][ες ε[ε Ἱεράοπιαᾶϊσοα εἲ «5 ϱποφπο 

Ῥτοργεί[α ἱεπιροσῖς ἴαπάεπι Γαρρτῖπιϊ, αϊ ρες νὶσὶπ!] ἀἱς- 

ΤΏηΙ [ραίΐία πποτΡΙ [οἰναπίατ οἳ ἰαπάσια 1Π ΠΙΘΠΠΗΙΩ ἨΠπιο-- 

ΤΗΠΙ {ταηφδῖτε, Ὀυπῖί εη]πι ἀεβητία ἆπο πιογβοσπα ἵσεπιροτα, 

πα νε] αοιἰῖ νε] ἀῑπίατηί ἀἰσαπίαγ,  Ύδταπα απο οἰατίας 

Ππ{ε]]]σαπιαχ, Ίοο Ππιοάο Ῥεγ[αερο αρρε]]απιΠς. Ώεἰπάςο τεθ 

1ρ[86 πο οοσαπί 1Πίευ εο5 Ῥοπογο αἶῑος Ππεζ]οςδ, ααῖ ρε 
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τιθέναι τὰ ἓκ μἑταπτώσεως ὀξέα καὶ ποιεῖν τρεῖς τὰς πά- 
σας διαφορὰς, αὖθις δὲ τούτων ἑκάστην τέμνειν, οἷον εὐ-- 

θὲὺς ἐπὶ πρώτων τῶν ὀξέων τὸ μὲν ἁπλῶς ὀξὺ, τὸ δὲ κάτοξυ 
πρὸς αὐτοῦ τοῦ “Ιπποκράτους ὠνόμασται, κάιοξυ μὲν τὸ 
τῆς ἑβύόμης ἡμέρας οὐκ ἐξωτέρω προϊὀν, αλλ του κατ 

αὐτὴν 1 παὶ πρωϊαίτερον κρινόµενον, ὀξὺ δὲ τὸ µέχρι τῆς 
τεσσαρεσκαιδεκάτης ἐκτεινόμενον. εἶτα καὶ τούτῳ πάλιν 
αὐτῷ βραχύ τι προστιθέμενον ὀρώντες ἀπορούμεθα, προση- 

γορίαν ἰδίαν οὐκ ἔχοντες θέσθαι τῷ κατὰ τὴν ἕπτακαιδε- 

κάτην ἡμέραν κρινομένῳ νοσήµατι, καθάπερ οὐδὲ τῷ κατα 
τὴν εἰκοστὴν τῆς καλουμένης σωρειτικῆς ἀπορίας κατὰ τὸ 

πράγμα φαινοµένης, ὧσε ἐνίοτε πιθανὸν ἡμῖν δοκεῖ τὴν 
εἰκοστὴν ἡμέραν ὅρον θέσθαι τῶν ὀξέων, οὐ τὴν τἐσσαρεσ- 
καιδεκάτην οὔσης καὶ ἄλλης οὐ σμικρᾶς ἀπορίας κατὼ τὸ 

πρᾶγμα. τὸ γὰρ ὀξὺ νόσημα μετὰ μεγέθους τινὸς νοσῖται 
καὶ συνεχείας πυρετοῦ. τὸ γάρ του μὴ τοιοῦτον εἴ γε καὶ 
περὶ τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην ἡμέραν ἢ καὶ Θᾶττον λυθείη. 

οοπιπηπίαἰΙοπεπα αοπῖ [απ οἱ ἀπετεπίϊαν οΠΊΠε5 {π]ρ]ίοες 

{αοετο εἰ τατ[ας εαταπα Πησι]ας ἀῑνίάετε, τί Ιπίετ αοΠ- 

οφ ΡΙΊπ1ο8, ηθ Ίοησθ αεας, απ Ππιρ]οϊίετ αοιίις, τας 

Ῥετασομίας εἰῖαπ αἳ Τρίο Ηιρροοταίο πιπουραίατ, Όπογαπι 

μῖο απἶάεπα ἀῑοϊίαν, ααἲ αἰίτα ἀῑεπι Γερίϊπιαπι ΠΟΠ ρτοςε- 

4ἷς, [εὰ νε] Ί]]ο Τρίο ἀῑα νε] οἰῖαπι πιαἰατῖας Ἰαά]σαίατ, 

]ε νετο, απ 1π ἀῑεπι ἀεοίπιαπι Γερίπιαπι Ῥτοϊταμίασ 

οπῖ { πιογα]α εἴῖαπι α]πα αοοε[Πετιί, παί οτἰῃς 1π ἀῑεπι 

Γερίϊπιιπι εἴ ἀεοϊπιππι ἀῑΠεταίας, Παε[ίαπιαδ «4ποπαπι 

πιοΥΡαπι Ἠππο Ποπ]ῖπε αβρεΙΙεπιαδ, Ύϱπάπι Ῥγορεῖο ϱὰγεᾶ- 

πηὰς, εἴ 1]]απι αεαε ου] ]αάἱοίαπι αῑς ΥΙρεβιπο εχεγοεία:, 

πἳ Ίαο 1π το ἀπλΙίαίΙο Ί]]α, ο παπι [ογ]άσαπα νοσαπί, ΟΓΙΔ- 

ἴπν, Ότο Πε πε Ππίοτάιπι ῥγοραΡί]ε ε[ε Ρριαΐεπι αοι[ῖς 

ΠΙΟΥΡΙ5 νυΙσε[ιπιο Ρρο[ία5 απαπι ἀεοῖπιο «απατίο Άπεπι {ἴα- 

ἴπετα, ΤΠ αιίεπι οἳ αία ποπ ρατνα Γπρευ πο τε ἀπΡῖ-- 

ἰαΐΐο. Μοτριας οπῖπι αοπίι5 ποπ πο {ερτί πιασαάϊπε 

οἱ α[Πάα]ίαίο απΊπιο οοποἱρίίας, απαπἆο ειπα» απὶ ποπ εἴὶ 

οαδπιοᾶϊ, ποὮ. Ίία ο8η[οπι5 παπουραπά μπι, εἴῖαπι Π 4εοίππο 



ΠΡΟΓΝΩ ΣΤΙΚΟΝ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1. ο5ς 
Εὰ. Ον. ΤΠ. Γ6υρ. 670.1 Ἐά. Βα[, Ῥ. (156. 457.) 
τῆς αὐτῆς ο ὐρημάρίο ουη ἀξιοῦμεν. αὗταυ μὲν οὖν αἱ 
διαφοραὶ καὶ τοσαῦταυ περὶ τῶν ὀξέων νοσημάτων εἰσὶ τῆς 

προθεσμίας, ἄλλαι δὲ περὶ τῶν μετ τὴν εἰκοστὴν ἡμέραν 
κρισίµων, εἰς πλάτος ἱκανὸν ἐκτέταμένων. «κἀκείνων ὃ᾽ ε- 

λργον οἶμαι τὼ μὲν ἄχοι τῆς τἐσσαρακοστῆς ἡμέρας προϊ- 
όντα πατά τινα διαφορᾶν ἰδίαν τἰδεσθαι, τὼ δὲ ἀπὸ τού- 
των ἄχρι μηνῶν ἑπιὼ κατ ἄλλην διαφοράν. ὥσπερ }ὲ καὶ 

τὰ ἐνιαύσια κατ ἄλλην αὖ πάλιν καὶ ταῦτα" καὶ (157) 

πρὀς γε τούτοις ἔτι τὰς συναριθµήσεις ἐτῶν οὐ ΄ μηνών 

ἔχοντα, ὅπερ οὖν αεὶ λέγω τὰ μὲν τοιαῦτα παραλειπτέον 

ἐστὶν, ἀσκητέον δὲ αὐιὸν ἕκανὸν εἶναι προγινώσκειν, ὁπότε 

λυθήσεται τὸ γόσημα. [6701] φαίνεται γοῦν ὁ ̓ Γπποκράτης 

ἐφ ἑνὸς εἴδους νοσήματος, ὃ καλεῖν είωθεν ἐμπύημα, τισὶ 

μὲν αὐτῶν τὴν εἰκοσεὴν ἡμέραν ὅρον τῆς ῥήξεως τιθέμενος, 

ἐνίοις δὲ τὴν τριακοστὴν τ τεσσαρακοστὴν ἢ ἑξηκοστήν" 

ἐπιτρέψας οὖν τὰς προσηγορίας ἑτέροις ἐπ αὐτῶν τίθεσθαι 

τοῖς περὶ τὰ τοιαῦτα δεινοῖς αὐτὸς σπούδαξε προγινώσχειν 
εἰς ἤντινα τῶν προειρημένων ἡμερῶν 3} προδεσμία τῆς 

απαγίο ἀῑε απί οε]εγῖα εἰίαπι ἀἰ[οα[[ας Γαεχῖΐ, Ἠαο απῖ- 

ἀεπι Γαπί εἰ {ο ρταεβπῖῖ αοπίοτΙαπα ΠΙΟΥΡΟΤΗΤΩ Πϊ5 41ῇο-- 

τοηίῖας, ΘΙΠί νεγο εΙ α]ίαε ἀῑεταπι ροβί νΙσε[παπα, ου- 

δας Ιπε[ι ]πάϊσοαπάϊ νῖςδ, απῖ εἰ 1ρᾷ ππαρπαπι Παβεπί Ἰαίῖ- 

{πάίπεπι, Αγβίτος απίεπι πιακίπιθ οοπνεπίτε πί απί αἆ 

ἀῑειι πο φααάτασεβπππι Ῥεγνεπῖαπί, Ρεομ]ίαγεπα ᾳπαπ-- 

ἀαπι ἀεγεπίΙαπη οοπ/[Η(ααπί εἰ [εοππάππι Ίος ααπα, αἱ 

1π [ερίῖπιαπι ΊΠΘΗΓεπΙ Ρροτ]σαπίτ,  ΘΦἰπΙίες απίεπι εί 

αΠΠΠΟ6 1Π αἰῖα ε[ζε ἀῑ[εγεπίῖα εἰ 11ο Ργαείεγεας 9 ᾳοβ απ- 

ΠΟΤΙΠΙ ΠΟΠ ΠΠΕΠΠΗΠΙ Γρα[τῖς ἀἰπχεπιαγ. Φαπῖ ααίοπι Ίναος, 

υ{1 «5ο Γεπιρες αἀπιοπιῖ, Ρταείεγηιεπάα εἲ ἁαπάα Γεάα]ο 

ορετα τί {επρτςδ, απο [ο]νεπάις ΠπΙοτρΏς ε[ῖ, {[οἰβπιας 

Ργαε[ασῖτα. ῬΡετ[ρίοππα οπῖπι ε[ ἩἨϊρροογαίεπι Ἱπ ππο 

πηογδί 5ΕΠΕΥΕ, αιοά 1]ε Γαρραταίίοπεπι [οἱεί αρρε]]ατε, 

ταρ{]οπ]ν ἀῑεπι Παίπεγο Ἱπίετάμπι νσεβπιαπι, αφπαπάο 

ἱηρε[ίππιπα απί φπαάτασε[ίπιαπι απ [εχασεῄπαπ, Τία(πο 

αἱιο5 απῖάεπι ϱπἱ ορίϊπηε 1ά σα]]οπί, [πο ποπιῖπα τέ 

γο]επί 15 Ιπάετο εἰ ἀῑ[οο ρταε[αρίσθ, ϱποπαπι ἀῑε νοπηοῖα 
ο) 
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ῥήξεως ἀφίξεται. τοῦτο δὲ εὐρήσεις διὰ δυοῖν ὥσπερ ὁρ- 
}άνων ἐμπειρίας τὲ καὶ λόγου, τῆς μὲν ἐμπειρίας ἓν καὶ 
δεύτερον ἐμπύημα διδαξάσης ἐθῥωγὸς, ἑκάτερον ἰδίᾳ προ- 

Θεσμίᾳ τοῦ λόγου δὲ γινώσκοντος τήν τὲ τῆς ὕλης τῶν ἐμ- 
πυηµαάτων οὐσίαν, τό τὲ ὁραστικὀν αἴτιον αὐτῆς, τά Τὸ 

τούτῳ συνεργοῦντα. «Ὀεασάμενος γάρ τις τὸ πρὠτον ἐμπύη- 
µα κατὰ τὴν τὲσσαρακοστὴν ἡμέραν, εἰ τύχοι, ῥαγὲν, ὑπὸ 
τοῦ τοιοῦδε χυμοῦ }εγονὸς, οἷον ὅτυ μετρίως ψυχροῦ καὶ 

καθ ὥὦραν ὡσαύτως μετρίως ψυχρὰν, ἠλικίαν τὲ καὶ χώραν 
καὶ φίσιν ὕλου τοῦ σώματος καὶ τοῦ πεπονθότος μορίου 

καὶ πάλιν ἕτερον Θεασάμενος ἑξηκοσταῖον διεθῥωγὸς, ἐπὶ 
ψυχροτέροις ἅπασι τοῖς προειρηµένοις, εἴτ εἰ οὕτως ἔτυχεν 

εἰκοσταῖον ἐπὶ Θερμοτέροις. ἐκ τούτων ὁρμώμενος ἑκανὸς 
έσται περὶ τῶν ἄλλων ἐμπυημάτων στοχάδεσθαι, σκοποῖς 
μὲν χρώμενος τοῖς ἐμπείρως ὁραθεῖσι, παραβάλλων δὲ ἐκεί- 

νοις τὰ νῦν γενόμενα κατὼ Ὀερμότητα καὶ ψύδιν αὐτῶν τὰ 

τῶν μεταβαλλομένων χυμῶν καὶ τῆς ἀλλοιούσης αὐτοὺς αἰ- 
τίας ὁραστικῆς, ἥτις ἐστὶ τὸ ἔμφυτον θερμὸν, ὕσα τ ἄλλα 

ταπηρῖ ἀ4ερεί,. Τά απίεπι ΗΡΙ ἄπος νε]αίῖ ᾳπαεάαπι αἁπ[ίτι- 

πιεπία Ιπαἰοαραπῖ, εχρετιεπί]α εἰ ταϊῖο. Όπαταπα Ί]]α φαἵ- 

ἀεπι ἀοοεί ππΗπι αἴηια αἰίεγίαπι επργεπα, ορτίο πίγυπι- 

ᾳπε ἴεπιροτο ἁΠταρίαπι {αἱΠε, Ἠαεο γετο εἴ πιαἰεγίας, 

ᾳπαο οοπΙΠΩΗΙΓΠΗί επἹργεπια, ΓαρΠαπαπα Ἰπ{ε]]σῖε ἵππα οαα- 

[απι ᾳπαε ἀρίαπι ε[ΠοΙί ᾳπαοφπε ππα ΟΙΠΙ Π]]α ασαπῖ. ΊἈΝαπι 

ᾳπϊ οοπΠάετανΙί ῬΥΙπΙΠΜη επιργεπια, αποά ἀῑα, αἱ εχεπιρ]1 

ξταῖῖα ἀἴσαπιαδ, οιπαάτασε[μπο ταρίαπα ε[ἰ, αἩ Ἠππποτο ρᾶ- 

τατι {η]σΙιάο οἳ ἴεππροτα [Ππ]ίον οἱ αεἰαίο εἰ τεσίοπο εἴ 

παΐατα {οΐῖας οογροχΐδ, ῥαγίΐδηιιε α[εοίαε πιοάεταίο Πρῖ- 

4ἱ5 οτίππα Ἱιαβρι][ε εἲ ταχ[ας αἰίεταπα νι ταρίαπα ἆῑα 

[εκασεί[πιο, ααππ εἶεπί οπιπῖα [αρταδοία οαΠάίοτα, εἰ 

αΙϊπά Γογία[ῇς ἀῑο νἰσε[ιπιο αἀαρετίαπι {πἱῇ6, αιοά ε[ἴεπι 

οα]ϊάίοτα,. ΠΠ Ἠαεο [εηααίατ, ῬΡοίε[ι αἱοτιιπα ΟΙΩΠΙΠΙΗ ΕΠ1-- 

Ῥγεπιαίαπα οοπ]εοίπγαπα {αοετα, {οορος αιϊάσπα ἴ]]ον αἰίειι- 

ἀεπδ, ᾳποςδ Ρε εκρεγιεπίίααι ορ[εγναν]Ιί, οοπ{εΙΓΘΠ5 απἴεΠΙ 

οππι 1ρ[φ 6υπι απὶ Ἠπο θ[ί οαἱογεπι εἲ Πῆραδ ποπ Ἠι- 

ΠΙΟΥΕΗΠΙ πποάο, ο υῖ αἰίεγαίῖοπεπι {αρειπί, γεταπι εἴΙ8πΗ 
᾿ 
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ταύτῃ συνεργει κατὰ χώραν καὶ ὥραν καὶ κατάστασιν. αὐ- 

τῆς δὲ τῆς δρασιικῆς αἰτίας τὸ μέγεθος ἔκ τὲ τῆς ἠλικίας 

τεκμαιρόµενος ἔτι τὲ τῆς ἰδίας φὑύσέως αὐτοῦ καὶ τοῦ µο- 
, τοι ο. ἃ 3 ͵ , 3 » 5). 

ρίου καθ ὃ συνέβη τὴν ἔκπυησιν γίγνεσθαι καὶ τῶν ἄλλων 

σηµείων, ὅσα ῥώμην τὲ καὶ ἀθῥωσιίαν ἐνδείκιυται τῆς κατὰ 
3 ’ αν , 4 

τὰς ἀρτηρίας τὲ καὶ φλέβας δυνάμεως. ὁ γὰρ μηδὲν τού- 

των ἐπιστάμενος, αλλὰ περιμένων ἐκ παρατηρήσεως διδα- 
” ΄ ” , ” ε . 

χθῆναι περὶ πάντων τῶν ἐμπυηματων ἐτών εἰς τοῦτο χι- 
.. ο ; ς 

λίων Ἰχθύνος οὐκ ἐξαρκέσει, ὥσπερ αὖ πάλιν ὁ πρὸς τὴν 
.” . ’ « ’ 

ἔμφυτον ἀποβλέπων θΘερμασίαν ὑπύση τις ἐστι καὶ ταύτῃ 

παραβάλλων τὴν φύσιν τῶν πεφΏἠσομένων χυμών ὁδὸν ἔχευ 
- ς , α , 5 

τῆς εὑρέσεως οὗ ὅδητὠν τυγχάνει πράγματος. οὗτος οὖν 

ἐστιν ὁ δυνάµενος ἐξ ὦν οἵδε καὶ περὶ ὧν οὐκ οἵδε τεκμαί- 
ρεσθαυ τεχνικὠώς. οὗτος ἐρεῖ μόνος ὡς περὶ μὲν τὴν εἶκο- 
στὴν ἡμέραν ἐκπυήσευ τόδε τι, περὶ δὲ τὴν τριακοστὴν τόδα 

τι καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως οὐδὲν ἔτι προστιθέναι δεό- 
», Δε. » ” ’ » 3 

µένοον εἴτ ὀδὺ χρὴ καλεῖν εἴιε χρόνιον εἴτ ἐκ μεταπτώ- 

θΡεπ[ῖ οαη[αςς απάθ απ]άθπι οαἱου 1ρ[ε παἰῖνας εΠ, α πα 

1] αἰιεταπίμτ, ἵππι οα αε[ιπιαπς, οαυἷθας {ρ[ία ]αναίαγ, τε- 

σἴοπεπι, απὐπῖ ἴεπιριας, εαε]ῖαιε [ἰαίαπι, 1ρῇΠδ Υετο οας- 

Γαε αβεηῖ πιαση(ιάἴπεπι ρεγρεπάεπς ἴμπι εχ αεἰαίε ἴμπι 

εκ Ρτοργία 1ρῇι8 παϊιτα εἰ ραΓί6 απ Ύππ ορογίαπι ε[ὶ 

επΙργεπια {μπι [σι] αῖδ, απαε τοῦας εἰ ΙΠπιρεοϊ]Ηἱαίεπα 

{αου]ἱαἰῖς ἵπ αγἰογ]ς νεπί[ηιαο βία [ε[απίατ. Οαί επῖπι 

η 1Η]. εοταπα πονΙῖ, Γεὰ εχ[ρεοίαι ἆοπεο ΟΠΙΠΙΗΙΙ ΕΙΠΡΥΕ- 

πηαϊαπῃ οοσηΙ(Ιοηθπῃ Ρεχ οΡΓεγναἰίοπεπι Πἱ οοη{εφααία5, υἷς 

111 αππογαϊη πιῖ]]ο {επιρας Γα[Πεῖείι, Ποια 16 τυτ[ας ααὶ 

παἴναπα ολἱογεπι οιαπίας ε[ οοπῃάεγαί εἰ οππι εο οοἩ- 

{ετὶ Ἰάπιοχυα, θπὶ εοποοφαῖ ἀεθοπί, παίαγαπι, ΥΙ8Π1 [6- 

απίίασ αᾱ Ππνεριεηάσπα 14, αιοάἀ Ἱπνε[ϊραί, οοπιρεµᾶῖο- 

{απι,. Πε ααἰάεπι 1ρίε ε[ι αἱ ες Ηἰ8 ε πογῖί ῥροιε[ 

ΘΟΣΙΠΙ εἰἶαπι δε ἨΟΠ ΠονΙί νο τς, εοπ]εοία- 

8η, 1]ε [οἱμς ἀῑσεί, Ίου ααἶάεπα οἶχοα ἀῑεπι νΙβεβπιαπη, 

1]]ιά οἶτσα ἐσείίπιαπι [αρρυταίυταπι ε[ζε, εἰ ἆο αἰῖς αἆ 

ευπάεπα πιοὐµπα, ὨΠΙ ΙΙ Ῥταείετεα αἀάτίπναςδ, απΏε αοπίπι 

Ἰμπο πορτα απ Ἰοηβραπι αηπ εκ οοπιπαἰαίῖοπε αεπίηα 

ολΙΓΝῦΟ5Σ ΤΟΜ. ἉγΙΙΙο ΤΛΔΒς5 ΙΤε Β 
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΄ ’ ϱω 3 

σέεως ὀξὺ τὸ νόσημα. ταῦτα γαρ έργον ἐστὶ διακρίνειν, οὐκ 

ἑατρῶν νὴ ἄία περὶ τὰ τῆς τέχνης ἔργα σπευδόντων, αλλὰ 

σοφιστῶν λόγοις σχολαζόντων, καὶ διὰ τοῦτο περὶ μὲν τῶν 
τοιούτων προβλημάτων ἐφ᾽ ὑψηλοῦ Όρόγχου καθήμενου σε- 
μνῶς πάνυ κατανελοῦσι λόγοις οἳ πολλοὶ τοὺς µαθητᾶς. 

ὁποῖον δὲ τυ γενήσεταυ τῷ κάμνονιὀ μᾶλλον αὐτοὺς λέληθεν 
Ά .ω 4 ῃ .’ ο ψ, ς Ἆ , 3 
3) τῆς Ὁαλάττης χοαί. ἕτξέροι ὃ ἔμπαλιν ἱκανοὶ μὲν εἰσι 

καὶ διαγνώναυ τὰ νοσήματα καὶ προγνώναι τὰ γὲνησόμενα, 

λέγειν ὃ᾽ οὐδὲν ἔχουσιν εἰς τὰ λογικὼ ζητήματα, κἀκ ταύτης 7 ν ) Ἴτηιμ ) 
- 3” 3 3 - 3 , 

πῆς αἰτίας ἄλλου μὲν ἰαεροὶ νομίζονται παρὰ τοῖς ἀνθρω- 

ποις, ἕτερου δὲ σοφισταὶ καὶ λογιατροί" καλοῦσι γὰρ αὖὐ- 

τοὺς οὕτως" κἂν θεάσωνταί τινα βιβλίον ἀναγινωσκοντα καὶ 
3 .. / 

λόγω γρώμενον εἰς ἑριῆνείαν τών χρησίμων φαρμάκων, 76 κ . Μοπνε 
. -” - -” 

ὑποπτεύουσι τοῦτον ἐκ τῶν λογιατρών εἶναι. 

ια. 
[ο74] Κεφαλῆς δὲ ὀδύναυ ἰσχυραί τὲ καὶ ξυνεχέες ξὺν πυρετῷ 

ἦν μὲν τι τῶν θΘανατωδέων σημείων προσγίγνοιτο, ὀλέθριον 

νοσβτο οροχίθαί, Ἠαεο εΠΙΠΙ ἨΟΠ ππεάϊοῖ αα]άεπα 1] ιά]- 

οαπῖ, οπῖ απ ορετα ρεν[εφαυπίας, Γεά [ορμί[βαο Ρον, 

αὐῖ {εππριθ εἰ ορείᾶπι 11 νετβῖς 1παπίίες οο]]οσαπί, ΡΥο- 

Ιπάεφπε πια] 1η αἰίο [εἀάεηίες [οἱΙο νεπι[ίε αἀπιοάσπι 4ε 

Ἠα)αβοεπιοάΙ ΡτοΡ]επια!ίίς ἀῑ[ετεπίες ἁἀῑ[αίρι]ος [ἀον {αΡιι- 

16 Ρετ[απάαπῖ, απἱ αμἱεπι οα[ᾳς περταπι ππαπεαϊ πιαρί5 

ααπι πιατῖδ οοΏρῖοβ ρποταηί, ΛΗΙ τατ[ας ναἰεηί απἰάεπι 

εί ἀ[οετποετο ΠποτΡος εί {αίπγα ῥρταε[ασίτε, ἆᾳ ]οσ1οῖς Υετο 

ᾳπαε[ΙοπΙθας ἀΐοετε ΊοἩα ῥρο[απί. Ότο Πὶ αἱ αμ φπῖ- 

ἄεπι αραά Ἰοπιπες Περεαηπίαν πηεάἷοῖ, αἰΠ νετο [ορ]][ίαε 

εἴ λογιατροί: {ο επῖπι 605 αρρε]]απί: αἰᾳπο { απεπι ν]- 
ἀετῖηῖ 1Π 1ργο Ιεσεπίεπι εἰ ταίίοηεπι 1π εχρ]οαη1ς πτ]]-- 

Ρας αξινν, αἀμιρεηίεπα, εὔπι Παϊϊπι εκ Ἰοσίαίτῖς 

3 αποπα ε[Τε Γα[ριοαπίαν. 

ΧΙ. | 
6αριιῖς αµίεπι ἀοΐογες εἰ υε]εππεπίες εἰ εοπεϊπμὶ οµπα [ε- 

ὄτε, {ὲ φμοά οεγίε {εια[ίιεα ΓΙ6πογµΙη ᾖῥίαείεγεα αεςε[]ε- 
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κάρτα" εἰ δὲ ἅτερ τῶν τοιούτων σημείων 4 ὀδύνη ἑπερ- 
βάλλοι εἴκοσιν ἡμέρας, ὅ τὲ πυρετὸς ἔχοι, ὑποσκέπτεσθαυ 
χρὴ αἵματος ῥῆξιν διὰ ῥινῶν ϱἢ ἄλλην τινὼ ἀπόστασιν ἐς 

τὰ κάτω χωρία. ἔστ ἂν δὲ καὶ 1 ὀδύνη ᾖ νεαρὰ, προσ- 
δέχεσθαυ χρὴ ὡσαύτως αἵματος ῥῆξιν διὰ ῥινῶν ἢ ἐκ- 
πύησιν, ἄλλως τὲ κἂν ὀδύνη περὶ τοὺς κροτάφους τε καὶ 
τὸ µέτωπον ᾖ. 

᾿ἀτακτότερον ἠρμήνευταυ χρησιμώτατον εἰς πρόγνωσιν 
ὂν πρᾶγμα. κατὼ τάξιν ὃ᾽ ἂν οὕτως ῥηθείη. µκεφαλῆς δὲ 
ὀδύναι ἰσχυραί τὲ καὶ συνεχεῖς σὺν πυρετῷ εἰ μέν τυ τῶν 
Φανατωδῶν σημείων προσγένηται, τὲλέως ὀλέθριον' εἰ δ᾽ ἐξ 
ὧν ἔμαθες ἐλπίδοις τι περὶ τοῦ νοσοῦντος ὡς σωθησομέ- 

νου, κατ ἀρχας μὲν ἄχρι τῆς ἑβδόμης ἡμέρας αἱμοθῥαγίαν 
διὰ ῥινῶν προσδέχου, προελθόντος δὲ τοῦ χρόνου καὶ τοῦτο 
μὲν ἔτι πῦον ὃ᾽ ἂν ἔλθη διὰ ῥινῶν ἢ δὲ ὥτων ἐπὶ σω- 

τηρίᾳ τοῦ κάμνοντος, εἰ δὲ ἄχρυ τῶν εἴκοσι ἡμερών ἔκτα- 

ττὲ, οπἰείο[μπα αἀπιοάιπαπς ᾖ[ νετο [πε ε]ιαπποάὶ [τρπῖς 

ἁοίογ φἱρε[ίπιμαη ἀῑεπι /µρεγει εἰ [εῦτὶς ἀειίπεαι, [απριῖ- 

πηὶς ε παγίρμς εγμρείοπεπι αμὶ αἰίμπι φμεπάατι αὔ[οε[]ιωτα 

αἆ ἴπ[εγας ρατίε επ/ρεοίατε ορογιε. {Τετ φμοαᾶ ἆο-- 

ἶου τεεεπς Πιετίε, εοᾶεπι πποᾶο [απριϊπὶς εν πατίδις 

εγαρίίοπεπα αμὲ [αρριταξίοπετα επ/ρεείατε οοπφεπὶὲξ οι 

αἰίας ἔμπι [ ἁοίογ εἶγοα ἓεπιροτα εἰ [γοπίεπι [ιεγίτ. 

Ἠοο απἶάεπι Ιπογάϊπαίο αχροβίαπι ε[, οπ]αθ {αιιει 

πιαχῖπια ε{[ι 1 ῥρταε[αδιεηάο αἰ]ίας, ὶο αμίεπι Ροίετῖξ 

οχάϊπαίο ἀῑοὶ. (ϱαριῇς ἆο]ογε γεμεπιεπίες εἴ οοπ{]παϊ οἴἶπι 

{εμτα, {ἴ απῖάεπι αΠᾳαοά πιογίῖΓεταπι Βρηππα Ργβείετεα 

αοοε[ΠετΙζ, Γαρτα πιοᾶσπι Ρετη]οίο[ι (απῖ. Ύεταπι ῇ ες 19 

ᾳπαθ ἀῑάΙοΙβΙ {ρεγας αεσταπι ἵαπάσπι οοπναίπταπι, Ρεϊ-- 

οἱρῖο απἶάεπι πίαε αἆ ἀῑεπι [ερίίπιαπι [απραϊηεπι Ῥες πᾶ- 

τες Παχυτυιπι εχἰ[ίπια, ΠΙΟΥΡΟ Ὑετο γείετα[οεπίε, εἰἶαπι 

Ίου Ἰάοπα ϱπαπι(ᾶπι εἱ ρ"8 Ρει παγεᾶ γε] αιχεθ οοπιπποᾶθ 

εχοεγηῖ Ροίεβ, ϊπ αμωίεπι οαρῖ[1θ ἆο]ος εἴίαπι ν1ρεβπιο 

ο 
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Θείη τὸ σύμπτωμα τῆς κἐφαλολγίας, ἔτι καὶ τὀτὲ τὴν αἷ- 
µοθῥαγίαν σπανιωτέραν ἔλπιζε, μᾶλλον δὲ ἐκπύησιν ἢ από- 

στασιν εἰς τὰ κάτω χωρία προσδέχου. κατ ἐκεῖνον δὲ τὸν 
χρόνον, καθ ὃν ἂν τὴν αἱμοῤῥαγίαν ἐλπίσης, αυξήσει σου 

τὴν ἐλπίδα κατὰ τοὺς κροτάφους τὲ καὶ τὸ µέτωπον ὀδύνη 
σφοδρὰ παραμένουσα. 

ιβ. 

ἠάλλον δὲ χρὴ προσδέχεσθαυ τοῦ αἵματος μὲν τὴν ῥῆξιν 
τοῖσι νεωιέροισι πεντεκαιτριήκοντα ἐτέων, τοῖσι δὲ γὲ- 

ραιτέροισι τὴν ἐκπύησιν. 

᾿πὸ τῆς ἠλικίας ὃ διορισμὸς εἰ τὸ μᾶλλον ἐλπίξειν 

διὰ ῥινῶν αἱμοθῥαγίαν. {ἡ ὃ᾽ αἰτία πρὀδηλος εἰρημένη πολ- 

λάκις, ὡς ἡ µέχρυ πέντε καὶ τριάκοντα ἑτῶν ἡλικία πλεῖ- 

στον αἷμα γεννά. πρόσεστι δὲ καὶ τοῦτο καὶ τὸ θΘερμότε- 
ρόν τε καὶ χολωδέστερον εἶναι ἐν ταύτη τῇ ἠλικίᾳ τὸ αἷμα. 

λέλεκται δὲ καὶ πρόσθεν εἰς τὰς ὑπὸ τῆς φύσεως γένομέ- 

4ϊε ἀείϊπεί, ἔππο 4ποαπε ἰ{απιεί[ χατίας [αημριηῖς Ῥτοῇα-- 
νίαπι οοπησετο Ρροῖε[ι, αἲ {γεφαεπίῖας [αρριταΠο απί αὖδ- 

εεί[ας 1π Ρατδας Ἰη[οτίς ογ]απίαγ,. Οαείεγαπι 4πο {επι- 

Ροτε {αἰατί ῬτοβανΙϊ [απραϊηϊῖς [α[ρίοίο ει, Ώάεπι ΛΙ 

πια]ογεπι {αοῖεί Υεµεπιεπς ἀοῑος ἴεπιροτα Πποπίεπιααε οἩ- 

Πάεης. 

ΧΙΙ. 

ΠΗαρὶς αµτεπα επ ρεοαπάα ε[ [απρβμίιπίς φιϊάεπι εταρείο ]ι- 

πἰοτίδς Φφμίπφμε εἰ επὶρίπία αππἰς αἲ [επίοτίδως [μρ- 

ΡΗτΤατιο. 

Ἰοία ε[ι αἩ αεϊαῖο απ [απραϊηϊ Ρεν Π8γες ργοῇι- 

νΙΠΠ1 [ροχατί πιαρὶ ἀεῦεαί. «Όαυί[α απίεπα ονἰάεπς ε[Π εί 

[περε απία ἀῑοία, αείαίεπι νΙάε]οοί, ᾳπαε απηῖς ααἴπαιθ 

εἰ ἰπσίπία Ιη{ετίος εἴε, [απσαΐπεπι α[αίίπι αἴσπετε, αἴφιθ 

εἰῖαπι {ππι αθίαῖῖς {αησιΐποπι ε[[ο οα]ἱάΐοσθια οἱ ΒἱΠο[ίογεπι. 

Ἰά ααποά Γαρτα εἰἶαπι ἀῑκ]μιι αἆ ἐγιιρ[ίοπες [αηβιἱηῖς ᾳαᾶς 



ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΣΠΟΜΙΝΗΤΑ ΕΣ. 9β4 
Εὰ. (ᾖατε, ΥΠΠ. [ο71. 679. ] Κά. Ῥαῇ. γ. (157. 4158.) 
νας αἱμοθῥαγίας τὸ τοιοῦτον ἐπιτήδειον ὑπαρχειν ᾿ ἐπὶ δὲ 

τῶν γεραιτέρων τῶν περαιτέρω τών τριάκοντα καὶ πέντὲ 

ἐτών μᾶλλον προσδοκῆσαι τὴν ἐκπύησιν. 

ιγ. 
᾿οτὸς δὲ ὀξείη ὀδύνη ξὺν πυρετῷ Συνεχεῖ τὸ καὶ ἰσχυρῷ 

δεινὀν. κἰνδυνος γὰρ παραφρονῆσαι τὸν ἄνδρωπον καὶ 
απολέσθαι. ὡς οὖν τουτέου τοῦ τρόπου σφαλεροῦ ἐόντος 
ταχέως δεῖ προσέχειν τὸν νόον καὶ τοῖσιν ἄλλοισι ση- 

µείοισι πᾶσιν ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρης. 

[6οτο] (1568) Οὐδέποτὲ γίνεται ὀδύνη σφοδρὰ ἐπὶ 

τῶν φαινομένων τούτων ὤτων, οὔτε εἰ καὶ γένοιτο κίνδυνος 

ἀκολουθήσει, μήτ αὐτοῦ τι τοῦ μορίου κύριον ἔχοντος μήτὲ 

κυρίῳ τινὶ συνεχοῦς ὄντος. ἀλλ εἰώθασιν ὠταλγίας ὀνο- 

µάζειν, ὕταν ἐν τῷ βάθει κατὼ τὸν ἀκουστικὸν πὀρον ἡ 

τῆς ὀδύνης αἴσθησις γένηται. τηγνικαῦτα γὰρ αὐτὸ πάσχει 

τὸ ἀκουστικὸν ὀνομαξύμενον νεῦρον, οὐ διὰ μακροῦ συνᾶ- 

Ῥετ [ο παϊητα πιο]ίατ αοσοπιπιοᾷαΠπιαπι ε[ε; αἲ τετο 

1π [εηῖογίθιι οιΙ ἰγὶσίπία οήπφαθ αππος εκοε[[εγαπῖ, Γαρ- 

Ῥυταῖῖο πιασίθ εχ[ρεοίαπἆα εἴι, 

ΧΙΙ. 

«4μτὶς ἀοίογ αεμίµς οι Γεθγε οοπείπµα εἲ φελεπιεηὶ ϱτΤα- 

οἱ. Ῥεγίομίμπι επί ε[ Ἰιοπιίπειι ἀεἰίγατε ας Ιπίετίτα. 

Γγοϊπάε φιπι Πὶς πιοξµς παἰπίπιε ἐμέμς [, οτίο πιεβίεηι 

αἀνετίετε οροτιει εεῖαπι αἰῖς [ᾳηΐς, α ρτίπιο [αιῖπι ἀῑο. 

Ναπαπαπη πιασηας ἆο]ος εχίεγηαπι απο υΙ[πᾳπε οοἩ- 

Γρῖειαπα ααγίοι]απι ἸπναςΙξ, που ΠΠ ᾳπαπάο ΙΠπΥα[ετίΕ, Ῥετ]- 

ου] ο ἰάᾳααπα Ἰαθεῖ, ααοά εἰ ραγίϊει]α Ἰαεο πα]]]ας ρεπε 

ἀἰσηϊίαιϊς ΠΕ πεο α]ῖ ρτϊποῖρῖ Ῥρατίϊ οοπίῖπμα ε[α νἱάεᾶ- 

ας, Αἲ αυτίηπι ἀο]ογος Οταεοί ὠταλγίας ἀῑοπηξ, νοςβτῖ 

Γο]ίαπα ε{, απππα 1π ἴπιο πιεαία ααθΙεπάῖ ἀο]οχῖς Γεπ[ας 

οχοϊἰαίις Γαογῖ!. απο οηἶπα πετνας 1ρία, «πεπι απά1[ο- 

ται αρρε]]απί, αΠοιίας, ἀπαὶ οἶπι οετεΡτο Ἠοῦ Ῥράτάπα 
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πτον τῷ ἐγκεφάλῳ. εἰκότως οὖν ἀπόλλυνταυ πολλοὶ κατα 
τὰς σᾳοδρὼς ὠταλγίας εἰς συμπάθειαν ἐρχομένου τοῦ ἐγκε- 
σάλου, διὸ καὶ παραφρονοῦσι τῶν καμνύντων ἔνιου καὶ μέν- 
του καὶ ἀποθνήσκουσιν αὐτῶν τινὲς ἐξαίφνης ὃν τρόπον οἳ 

ἁπόπληκτοι, ὅταν ἐπὶ τὸν ἐγκέφαλον ἀφίκηται ἀθρόως τὸ 

τὴν ὠταλγίαν ἐργαξόμενον ῥεῦμα. 

εδ’. 
᾽πόλλυνται δὲ οἳ μὲν νεώτερου τῶν ἀνθρώπων ἑβδομαῖου 

καὶ ἔτι θᾶσσον ὑπὸ τοῦ νουσήµατος τουτέου, οἱ δὲ γε- 

θαίτερου πολλῷ βραδύτερον. οἵ τὲ γὰρ πυρετοὶ καὶ αἱ 
παραφροσύναι ἧσσον αὐτέοισιν ἐπιγίγνονταυ καὶ τὸ ὦτα 
διὼ τοῦτο φθάνευ ἐκπυϊσκεσθαυ. ἀλλὰ ταύτησι μὲν τῆσιν 
ἡλικίησιν ὑποστροφαὲ τοῦ νοσήµατος ἐπιγινόμεναι ἆπο- 
πτείνουσι τοὺς πλείστους. οἱ δὲ νεώτερου πρὶν ἐκπυῆσαυ 

τὸ οὓς ἀπόλλυνται. ἐπήν γε ῥυῇ τὸ πῦον λευκὸν ἐκ τοῦ 
ὠτὸς, ἐλπὶς περιγενέσθαι τῷ νέῳ, ἢν τι καὶ ἄλλο χρη- 
στὸν αὐτέῳ ἐπιγένηταυ σημεῖον. 

οομαετεί αἀεο, πἲ Ρ]ηγῖπιϊ ποη ῬΡταείετ ΥαΙΙΟΠΕΠΙ ρΓας Υ6- 

Ἠεπιεπ!ίῖα ἀο]οτῖς απτῖαπι Ιπίεγ]ετιπε, οετεῦτο 1π ἀο]ογίβ 

οοη/[οχ πα ρειάποίο. Όματε παπα] αερτῖ εἰ ἀε]ιγαπί εἲ 

ἀετερεπίο απἰάαπα εἰίαπα πιοτ]απίασ, Ρετίπάο αἴφιε αρο- 

ΡΙεοιῖοί, ἹἩΡί Πασκίο, Ύπαε ἀἄοΐογτεπι απτίαπι οοποῖίαθαΐ, 

οεγεβτιπι οοπ{ετίῖπι Ρογνα[ετῖ!, 

πΙς 

1ητετειπὲ αμίεπα επ Ἴιοο πποτῦο Ἰμπίογες ομϊάεπι Ποπίπες 

/εριῖπιο αῑε αμὲ εἰίαπι οἴτῖμς, [επίογες φεγο πιμ]το ἔατ- 

ἀῑως. ἵΝαπι εἰ [εῦτες εἰ ἀείγία ππῖπως εἰς [μρετυεπίμπε, 

αιγε[οµε οὗ εαπι εαµ/απι [αρριγατῖο ργαεοσεµρα:. ἴΓετιπε 

Πἱς φμϊάεπα αειαείδις [μοεεάεπιες πιογδὶ τενεγίίοπες ρίι- 

γίππος επεσαπ. «μπίογες υεγο ρτίμσφκαπι αιτὶς [μρρι- 

γατῖε Ιπιεγειμπῖε. (μι φμίάεπα ψις αἴδιπα επ αµτε ᾖ]ι- 

φεγῖὲ, ]ωπίοτεπι [μρετ[μίμγμπα [ρες ε[, [ φμίάεπα εἰ αἰϊμᾶ 

αμοάάαπι εἰ ὂοπιπι [ρπμπι [μρεγυεπεγίε. 
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Τοῖς νέοις τῶν ἀνθρώπων οἵ τε πυρετοὶ καὶ αἱ παρα- 

φροσύναι μᾶλλον γίνονται διὼ τὸ χολῶδες καὶ θερμὸν τῆς 
κράσεως. εἰκύτως οὖν ἀπόλλυνται ὣᾶσσον ἡ) ἐκπυΐσκονταυ 
τὰ τα. τοῖς δὲ πρεσβύταις ὥσον μὲν ἐπὶ τούτοις ἤττον 

ὑπάρχευ κινδυνεύειν. καὶ ὑποστροφαὶ δὲ αὐτοῖς γίνονται τῶν 

παθηµάτων, ὅτι μὴ τελέως ἐκπέττεταυ διὰ τὴν ψυχρότητα 

τῆς κράσεως ὁ τὴν ὀδύνην ἐργωξόμενος χυμός. τῷ ὃ᾽ ἄλλα 
τῆς ῥήσεως ἑκανώς ἔστυ σαφῆ. 

ιξ. 
ηλ -” .ὶ 3 εν] 

Φάρυγξ δὲ ἑλκουμένη σὺν πυρετῷ δεινὸν, ἀλλ ἦν τὸ καὶ 

ἄλλο σημεῖον ἐπιγένηται τῶν ππροβεκριμένων πονηρών εἰ- 
’ , ”. 3 ; 

ναι προλέγειν, ὡς ἐν κιγδύνῳ ἑόντος τοῦ ἄνδρωπου. 

«ΤΓ ἑλκουμένη φάἀριυγξ σημεῖὀν ἐστι κπακοχυµίας δια- 

βρωτικῆςο. αἴτιον δὲ δυσκολίας οὐ σμικρᾶς διὰ τὸ μετὰ 

πύνου καταπίνειν. ἐπιβλέπειν οὖν χρὴ καὶ τὰ ἄλλα σημεῖα 
πρὸς ἀκριβεστέραν γνώσιν τοῦ γὲνησομένου. κοινὸν δὲ ἐπὲ 

Ίανοπος νε]επιοπίῖας Τεργϊοϊίαπὲ εξ 1π {πτογεπα {αοἳ- 

ας νετίππίατ) Ῥτορίει Εἱο[απι οαΙἹάαπιααο {επιρεταππε-- 

ἵππι.  Όματε Ἰαπά Ῥτγαείεγ ταϊίοπεπα οε]ετῖας πιογίαπίατ 

ᾳπαπι απγες [πρρατθηί. Ῥεπίρις Ἠαεο ααἰάεπι πιῖπας ἀῇθ- 

τυπῖ Ρεγίοπ]απι, Μοτρας νεχο τενεχίῖ [οἱεί, αποπῖαπι Ίιι- 

πιος, απ ρατῖε ἆο]ογεπῃ, ποι αΡ[ο]αίο οοποοφη]τατ Ρτο- 

Ῥίετ {επιρεγαπιεπϊ ΓΠσϊάθίειι. Ἠε]ίφαα {αἱ πιαπ]{ε[ία 

[απῖ. 

ΧΥ. 
Ταμοες αμίεπα επμἰοειαίαο ομ0ι [εῦτα βταυεν [εὰ ᾖ[ φιοὰ 

αἰϊιά ειἴαπαι [σπιτι [μετίε εν Ιῖν φµαε απίε ῥτανα ε[]ε 

[πάϊεαια [μὲν Δοπιίνετη ἰη ρετίεμίο υεγ/ατὶ ργαεάἰοεπάμπα. 

Έαμοσες ι]οεταίαο πωα]ί [αοοςὶ εγοάεπῖῖς Ιπάϊοίο [απ 

εαεζεπιηαε ἨΟΠ ῬατγΏτη οκ]ρεπί περοίππι, Ρτορίετεα 

ααοᾷ ποππῖΠ 8ορτο ({χαποσ]ῖτο ρο[[απῖ. Ἰίαππε 4ο ΕΠ 

ενεπῖας πιαρῖς αὐ[ο]πία οορπϊΠο, οροτἰεῖ ποῖας αἶιαθ οΟΠ- 
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πάντων ἔσιω σου παράγ]γελμα, μάλιστα ὃ᾽ ἐπὶ τῶν µήτ 

ακριβώς αρίστων μήτε χειρίστων. ἐφ ὦν καὶ αὐιὺς ὁ /π- 

ποκράτης εἴωθεν αξιοῦν συνεπισκέπτεσθαι καὶ τἄλλα σημεῖα. 

ιστ. 
[675] -4ἱ δὲ κπυνώγχαι δεινύταται μέν εἶσι καὶ τώχιστα 

ἀναιροῦσιν, ὁκόσαι µήτ ἐν τῇ φάρυγ}ι μηδὲν ἔκδηλον 
ποιέουσι μὴτ ἐν τῷ αὐχένι, πλεῖστον δὲ πὀνον παρέχουσε 
καὶ ὀρθόπνοιαν. αὗται γὰρ καὶ αυὐθημερὸν αποπνίγουσυ 

καὶ δευτεραῖαι καὶ τριταῖαι καὶ τεταρταῖαι. 

Ὅτι φάρυγγα τὴν προκειµένην χώραν στομάχου τὲ καὶ 
λάρυγγος ὀνομάξει δῆλόν ἐστι κάξ ὦν νῦν ἔγραψεν, ἐμείνας 
τὰς κυνάγχας δεινοτάτας εἶναι λέγων, σαι µήτ ἐν τῇ φα- 

ϱυ7γι μήτε κατὰ τὸν αὐχένα διάθεσἰν τινα παρὰ φὺσιν 

ἐνδείκνυνται, κατὼ χροιάν τὲ καὶ Θερμότητα καὶ ὄγκον. 
αὐχένα μὲν γὰρ τὸν τράχηλον λέγει, «φάρυγγα δὲ τὴν ἐν 

τεπιρ]ατῖ. Ἠοο απίεπι ργαεοερίαπι Ἠαρε ἴπ οπιπῖρις Ποῖῖς 

ΟΟΠΙΠΙΗΠΕ; [εὰ 1Π Ἰ]ς πιακίπιε, απαε 1Πίεγ Ῥοπας εί Ρε[]- 

πηᾶδ πιεᾷϊο {ε Παδεπί πιοάο. Ἰπ απἶρας εἰῖαπι 1ρίο Η1ρ- 

Ῥουχαίεδ αἰῖα ᾳποφπε [σπα οοπ[ῇάεταπάα οεη/{εΙ. 

ΜΜ, 

«πρίπαε Εγαυϊ[ίπιαε φμίάεπι [ιηὲ ει οε]εγγίπιο ἱπεεγίπαμπιε 

ΦΗαεεΠπο µε πεφµε ἵπ αμεῖδμς πεφµε ἵπ εεγνἰεο ομἰάφ ατα 

εοπ/ρίομμτα [αοἰιὲ, ρἱμτίπιμπι νετο ἀοίογεπα εχ]ίδεπι εἰ 

ογιβορποεαπα: ας Παππφµε εἰ εοάεπαι ἀἱε εἰ [εεμπᾶο εἰ 

τεγῖο εἰ οµατίο [ἐγαπρμίαπε, 

Ηιρροοταίες φάρυγγα Ἠαιά ἀπδιε αρρε]]ανιι [ραίῖαπι 

τ]]πά οαιοά απίε ρα]απῃ σαίίαταπε Πίαπι εΠ, Τά φποά νε! 

εκ Ίιοο Ίοσο ρεγ[ρίοµιπι ε[ι, πΡΙ [ογϊδίε, αηρίπας Ί]]ας [αε- 

ν][πιας ε[ἴε, εκ απίρας πεηιθ ἵπ Γαποίδας πθιο {Π 6εΓ- 

νιοθ νε] «οἷος νε] οαἱος γε] ἴπππου ΡταείεΓ παίιχαπι αρ- 

Ρατεῖ. Θἰᾳι]άθπα ρετ αὐχένα οοἴ]απι Ἱπίε]Η1ρίί, φάρυγγα 

, 
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τῷ διανοῖξαι τὸ στόμα καὶ πιλῆσαι τὴν γλὠσσαν κάτω 

Φαινομένην εὐρυχωρίαν, ἐν ᾖ τὰ δύο στόµατά ἐστι, τὸ τὲ 
τοῦ στομάχου καὶ τὸ τοῦ λάρυγγος. ὅταν οὖν ἐν μιηδετέρῳ 

τούτων ἐπίδηλον ᾖ τι παρ τὸ κατὰ φύσιν, ἠἡγεῖσθαι χρὴ 

τῶν ἔνδον τοῦ λάρυγγος σωμάτων εἶναι φλεγμονὴν, ἐφ᾽ ᾗ 

πνίγονται. στενῆς ὃ᾽ οὔσης φύσει τῆς ὁδοῦ τοῦ πνεύµα-- 

τος ἀναγκαῖόν ἐστι πγίγεσθαν κλειομένης αὐτῆς τὲλέως διὰ 

τὴν φλεγμονὴν τῶν περιεχόντων σωμάτων. ἀναγκάζονταυ 
τοιγαροῦν ὀρθοῦντες τὸν τράχηλον αναπνεῖν ὑπὲρ τοῦ διοῖ- 

ξαι κἂν ἐπὶ βραχὺ τὸν πόρον. αἱ γὰρ ὑπτίαι κατακλίσεις 

ἀποκλείουσιν ἐσχάίως αὐτὸν καταπιπτόντων μᾶλλον τῶν 

πρύὐσω σωμάτων, ὡς ἐπὶ τοὺς τοῦ τραχήλου σπονδύλους. 
διά τὲ οὖν τοῦτο καὶ ὅτο φλεγμαίνουσιν οἳ κατὰ τὸν λά- 
ϱυ7γα μύες εἰκότως ὀδυνῶνται. 

δι 
ε ή ια) α 4 ” ’ [ή ’ 

Οκυσαι δὲ τα μὲν ἄλλα παραπλησίως πὀνον παρέχουσιν, 

ἐπαίρονται δὲ καὶ ἐν τῇ φάρυγγι ἐρυθήματα ποιέουσιν, 

απΐεπι νοσαί εαπι οαραοΙίαίεπι, απιαε αζαρετίο ο9Γ6 Ιπσιᾶ- 

ᾳπε ἀεργείῖα οεγηϊἰμν, Ίπ ᾳπα ἆπο ο[ῖα, ππαπι σι]αε, 

βἱεγαπα σαιτ] αρρατεπί, ἸΤίαφποε { πεο ἵπ Γαμοῖῦαςδ πεο 

1η οεγν]οε α]ᾳπὶιά Ργαείεςτ παϊιταπα [ε νιάεπάιπι Ρταερεί, 

οοτρι5 αἰϊαιιοά εογαπΙ, Ύπαε Ἰπίτα σαίηχ Μαρεπίυν, ρα- 

ίατε οροτίεί ΡΗ]εσπιοπε αἰεοίαπι ε[ζε, απαο [ρίγα εἰ]- 

ἀπ, Οσ]αδ Ύυσπι Ῥεταπρυ[ία παϊυταλίεν νῖα Πί, Π εαπα 

ΡμΙεσπιοπο οἰγοππιροβίογαπι ΟΟΓΡΟΤΗΠΙ Ῥτοτί[ας οοο]αζαῖ, 

Πταησα]ατί πεοε[ε ε[, Οιπαπιοῦγεπι οοσαπ{αχ αεστῖ τεοία 

οεγνῖοο [ρίγΙίαπι ἴΤαετθ, απο νεἰ ἰαπίϊ]απι πιεαίαπα Ραΐθ- 

Γαο]απῖ,  Ῥαρίπας οηΙπι εοπΡριίας ειπι Ῥεπ]ίας οδίυταξ, 

ΡΣΙΟΠΙΡΗ6 οοτροτίβιι5 1π οοΙ1 νεγίερτας ρ]ιφ ]π[ίο Ργουπῃ- 

Ῥεπίίριδ, Τί εαπι ααϊάεπι οὗ οαμίαπι οφἀοάᾳαο σα {ατῖς 

πιπ{οα]Ι ἹπΠαπιπιαίΙοπα {ἰεπ[επίατ, Παπὰ Τἴεπετο ἆο]οτο 

οτοΙαΠ{Ητ. | 

ΧΥΠ,. 

Οµαεομής µε φεγο ἵπ οπεἰετὶς ομµίάεπι [πη[ίεγ ἀοίογει εα- 

Πϊδεπεν ἴμπιεπί αμίεπι εἰ ἵπ ᾖ[αιμοῖοως ΕΜΠΠΟΤΕΣ επεῖαπ!, 
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Ἐά. ΟΜαςι, ΥΠ. [ 073. 674.] Εὰ. Βο. Ύ. (408.) 
ὀλέθριαι μὲν κάρτα, χθονιώτεραι δὲ μᾶλλον τῶν πρὀσδσν, 

ἣν τὸ ἐρύθημα μέγα γένηταιυ. 

ἀευτέρας διαφορᾶς µέμνηται κυνάγχης, ἐν ᾗ 
. 

θειαι μὲν τὼ κατὰ τὸν αὐχένα καὶ κ} φάρυγξ ἐρυθραίνεταυ. 

συνεπαί- 

πονοῦσι ὃ᾽ ὁμοίως τοῖς προξιρηµένοις, οὐ μὴν ὀρθόπνοιά 
τις αὐτοῖς ἐστιν, ὅπερ ἐστὶν οὐ δυσπνοοῦσι σφοδρῶς, ὅτυ 

μηδὲ φλεγµαίνουσιν ἰσχυρῶς οἳ κατὰ τὸν λάρυγγα μύες. 

εἰκότως οὖν αὐτὰς ὀλεθρίους εἶναί φησιν, οὐ μὴν ὁμοίως 

ταῖς πρὸ αὐτῶν ἀναιρεῖν ὀξύταταυ. 

η. 

[674] Οκόσοισι δὲ ξυνεξαιρεθῇ ἡ φάρυγξ καὶ ὃ αὐχὴν, 
αὗται χρονιώτεραι καὶ μάλιστα ἐξ αὐτέων περιφεύγουσιν, 

ἣν ὅ τε αὐχὴν καὶ τὸ στήθος ἐρύθημα ἔχη καὶ μὴ πα- 

λινδροµέη τὸ ἐρυσίπελας είσω. 

αζπιοάμπι επἰίαίες, μγίοτίδις ἔαππεπι ἀἰμειγπίογες, [ῖ ἵπ- 

δες ΓύοΥ [μεγῖε. 4 

ΑΙίεγαπι απσίηαο ἆΠετεπίϊαπι εκροπῖε, 1π 4µα εἰ οεΓ- 

νὶκ αἹπῖππιε[οΙί εἰ {αισες ταρεπῖ, Ίεο ἴαππεπ ΠΙΙΠΟΓ Ίο8 

ᾳπαπι Ίο ἀἆο[ογ εχετεεῖ, ΠΙΠ ᾳποᾷ τεοία οεγνῖοε [ρῖταχε 

που οοδΙΠΙΙΣ, Ἠοο εἰ ΠΟΠ Ἱπασπα ργεπιππίαΥ [ρ]γαπαϊ ἁι[- 

Ποι]ίαίε, αιιοά πιπ{οπ]Ι σαταγῖς ποπ νεμεπιεπίί ρΗ]ερπιοπε 

πγσεαπίαγ. Ἠεοίο εΓΡο Ίας απϊάεπι Ῥε[ι[εγας ε[[ο ἀῑοῖε, 

αἰίαππεπ ποη είζε ἴαπι Ῥγαθοϊρίίεπι, υἴ α ρτιοτίρας Ρρε[ίεῃῃ, 

ΧΤΠΙ. 

Ομίδισοιµηφµε φεγο [αιμεες εἰ οετεία [πιμὶ γδιετε, Ίνκας 

απρίπαε ἀἰμειγπίογες πε εἰ εν ἑρ[ις ππακῖππε ευαάμπε [ῖ 

εἲ οεγρία εἰ γεεῖις τμύογεπα Ἰαδεαῖ, πεφμε Ιπίγο ετγ[ί- 

Ρεἰας Τεεμγγαἲ. 
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Εά. Οµα1. ΠΠ. [674. Ί Ἐά. Ῥα[. γ. (458. 109.) 

: Πρίτην ταύτην διαφορὰν ἑρμηνεύει πυνάγχην, ν ἔνιου 
διὼ τοῦ σ γράμματος ὀνομάξουσι συνάγχην, οὐ διὼ τοῦ κ 

χυναγχην. ἐφ᾽ ἡ γὰρ ἰσχυρώς μὲν πνίγονται, φαίνεται ὃ᾽ 

οὐδὲν οὔτε φλεγμονῶδες οὔτ᾽ ἐρυσιπελατῶδες του κατὰ 

τὸν τράχηλον ἢ τὴν φάρυγγα, κυνάγχην διὼ τοῦ η τὴν τοιαύ- 
την διάθεσιν ὀνομάξουσιν. ἀλλ ὅπερ ἀεὶ λέγω φαίνεται καὶ 

ὁ Ἱπποκράτης ποιών, οὐ μικρολογούµενος ἓν ὀνόμασιν, ὡς 

ὃ᾽ ἂν ἐπέλθοι καλῶν. ἀμέλει καὶ γέγραπταυ (1569) κατά 
τινα τῶν παλαιών ἀντιγράφων ἡᾗ ἀρχὴ τῆς ῥήσεως διὰ 

τοῦ σ γράμματος, αἳ δὲ συνάγχαι, ᾧ καὶ δῆλον ὡς οὐδὲν 
ὠφελεῖ τὸ περὶ τοῦ κ καὶ σ διαφἑρεσθαι, παθάπερ οἳ νεώ- 
τεροι πράττουσυ τῶν ἰατρῶν. ὅπου γὰρ ὁμολογεῖταυ τὰ 
πράγμα, σκαιόν ἐἔστο τὸ περὶ τῶν ὀνομάτων ἐρίδειν. ὠμο- 

λόγηται δὲ τὸ πρᾶγμα τοῖς γινώσκουσι τὰ τῆς τέχνης ἔργα. 

τῶν γαρ ἰσχυρώς πνιγοµένων ὡς ἀνακαθίδειν αἀναγκάξεσθαυ 

χείριστα διάγουσιν οἳ σφοδρώς μὲν ὀδυνώμενου, μηδὲν δὲ 

ἔχοντες ἐν τῷ τραχήλῳ καὶ τῇ φάρυγγο σύμπτωμα. τούτων 

Τετίϊαπι Ἠηπο απσίπαπι Ῥτοροπίς, απαπι Όταεεοταπα 

ΡΙετῖαιε ΓΥΠαΠΕΙΕΠ, Ἠηοπ απίεπι ΟΥΠαΠΟΕΠεΙ αρρε]]ατί νο- 

Ἰαπῖ. Ίαπι οποά Ηϊρροογαίες αἲί ϱο5 [αῇΠοσατὶ εἰ ἀἆοίεγα 

π]μΊ]ᾳπε νεὶ ΡΗ]εσαιοπες νε] ετγΠρε]αίῖς Επιῖ]ε Ἰεηιε 1Π 

οεχνίοε πεαπε ἵπ {αποῖριις νΙάετί, 14 οΥΠΑΠΟΠΕΠ νοσαΠί. 

Θεά αιιοά «6ο Ρετρείπο {εβαίας {απι Ηϊρροοταίες πιαπ]{ε[ο 

{αοεγε νιἀείας, ποἩ ε[ι ἆε ποπιῖπῖθιας [οταρα]ο[ε Γο]οῖίας 

αρρε]]αί, πμί [πουυντί, Εί [οτρίαπι [απε ε[ὶ ἵπ νεἰι[]8 

ααποί εχεπιρ]ατίραθ [εγπιοπῖς Ἠα]ας ἸπΙΠαπα, αἴπεπι ἆθ 

απσϊπϊς [ΙΙ Ε, Ίππο ἵπ πιούππης αἳ δὲ συνάγχαι. Ἐκ 

ᾳπο Ρρετ[ρίοααπα ε{[ί «παπι Πί Ππα]ο ἆο κ εἴ σ Πἱοςῖ, 

απεπιαἁπιοάμπι τεοθη{ῖογες πηθά]οί {αοϊαηῖ, ΠΗρατε. Ίαπι 

ᾳπαπάο ἆςο τε οοηγεηῖε, αβ[αγάαπι ε[ι εοπίεπάετε ἆε πο- 

ΠΙΙΠΙ9Η86, Αἱ γετο τε 1ρία 15 ππαπίεβα εβ, απῖ αγ 

ορετα Ιπίε]Ηραπῖ. ΘὈίᾳμϊάεπα 6οχπι, 4106 {απΐία Γμῇοσα- 

Πο Ργοπηῖξ, τὲ τε[άεγο εοραπίας, Ρε[πε ΠΠ αΠεοι Γαηΐ, 

ααῖ απππι αοεγρῖ({Ώπιο ἆο]οτο νεχεπίυσ, η] ἴαπει 1Π 

οετγῖοε εἰ {αποῖρας ρταε {ο {εγαπῖ, αποά Ρταείετ παϊαταπι 
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ὃ᾽ ἐφεξῆς οἳ μὴ δυσπνοοῦντες μὲν, ὀδυνώμενου δὲ σφόδρα 

μετὼ τοῦ συνεξήρθαι μὲν αὐιοῖς τὸν τράχηλον, ἐρυθροτέ- 
ϱαν δὲ φαίνεσθαι τὴν φάρυγγα. τρίτοι ὃ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῖς εἶσθ 
περὶ ὦν κατὰ τὴν προκειμένην ῥῆσιν ὁ Ιπποκράτης διηλ- 
Θεν, οἳ μῆτε ὀδυνώμεγοι σφοδρώς μήτε δυσπνοοῦντες, ἅπα- 

θοῦς μὲν αὐτοῖς διαμένοντος τοῦ λάρυγγος Πτου ὃ᾽ εἰς τὴν 

φάρυγγα τοῦ ῥεύματος ἢ εἰς τὸν τράχηλον ἢ εἰς ἄμφω 

ταῦτα τραπέντος. ἔσται δὲ τοὐπίπαν τὸ ῥεῦμα τοῦτο χο- 

λωδέστερον, ὡς ἤτοι ἄντικρυς ἐρυσίπελας ἢ φλεγμονὴν ἑρυ- 

σιπιλατώδη ποιεῖν, ὅδεν καὶ αὐτὸς ἔφη, εἰ μη παλινδρομέη 

τὸ ἐρυσίπελας εἴσω. «φλεγματῶδες δὲ εἴ ποτ αὐτοῖς γένοιτο 

τὸ οἴδημα, τάχιστα Βεραπεύεταυ καὶ τὴν ἀρχὴν οὐδὲ τῶν 
3 .. 3 3 .] -” ’ . ς. .», - ε” - 

ξέων ἐστὶ το τοιουτον παῦημα. τα ὃ αλλα της ῥήσέως δηλα. 

0’. 
’ ιά 3 

"Τ{ν δὲ μήτε ἐν ἡμέρησι κρισίµοισιν ἀφανίζηταυ τὸ ἐρυσί- 
’ ΄ ’ 3 -” 5). [ 

πέλας μήῆτὲξ σφύματος ξυστραφέντος ἐν τῷ έξω χωρίῳ 

αοο]ἁ][ε ν]άἀεαίατ. ῥῬεοππάαπι ος απ ποπ [ρίγαπῖ φπῖ- 

ἀεπι ἀἰ[οπ]ίεν, [εὰ σταν]ίεγ ἀο]εηῖέ, Ππια]ααε οεγνῖοεπι 

ΙΠ{ΠΠΙΊΕΥΕ, {αποεδπε Παρεπί ῬΙαγΙπο ταροτο Ρετ[η[ας. 

Ώειπάε γετο 11, ἆε αιῖρας Ἠοο Ίοοο ΠΗιρροογαίες γετρα 

Γεοιί, ααἱ Ἠπεο ΙΠΑΦΠΟΡΟΤΕ ἀο]επί πεο ἁῑΙιοῖίεπι Παθεπῖ τε- 

ΓρΙταἰἴοπεπ, πη]]α 1π τε α[εοίο ραἱίατε, [εά απ]νετία Ππ-- 

κΙΟΠε νε] 1Π {αµ0ςς νε] ἵπ οεγνῖοεπι νε] 1Π μἰταππφιθ ἆο- 

ουπιρεηίθ. Ἠαπο απίεπι Ππχίοπεπι ῥρτοτί[ας ΡἱΠοίαπη ε[Τε 

πεοε[α εἴ, τπὶ περεπίἰο απί ειγΗρεία5 απἴ ΡΙ]εσιποη σπα 

ε’γΠρε]αίΙ Πποῖ]επι εχοϊίατο Ρο[Πί, Όσα ἆς τε 1ρ[ε ἀῑχ]ε, 

πεο {5 ογγβρε]ας ΙΠῖτο τεοῖρῖαί. Φὶ Ύπαπάο Υεχγο οεἆθπια 

Ρ]]εσιιοποάες οδοσίαπα {α6τιέ, οεΙδγγΙπιε οιγα(ΙΓ πε(θ 

ψετο αἳὖ 1ρῇᾳ5 εἴἶαπι Ρεϊπιοτά 1] πιοτρα5 Πο αουίας εἰ, Οπε- 

ἵεγα πιαπ]{ε[ία [μπῇ. 

κ, 

δὲ φετο πεφµε ἄιεῦιις οτἰεείὶς εναπε[οαι εγγ[ρείας πεφµε 
{ιδετομ]ιπι αἲ εχΙΕΥΙΟΥΕΠΙ Ῥατέεπι εΟΥΕΥΓ Τα [με πεφµε 
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μήτε πῦον ἀποβήσση ῥηιδίως τὲ καὶ ἀπόνως ἔχειν ὀοκέει, 

Φάνατον σηµαίνευ τ) ὑποστροφὴν τοῦ ἐρυθήματος. 

Τὸ μὲν ἄνευ φύματος ἢ πτυσμάτων εὐπετῶς ἀναγομέ- 

νων ἀφανισθῆναι τὸ ἐρυσίπελας ϱ τὸ έρευθος, ἑκατέρως γὰρ 

/έγραπται, πρόδηλον ὅπως ἔσται μοχθηρόὀν. τὸ δὲ µήε ἓν 

{ἡμέρησι κρισίµοισι ἄξιον ἐπισκέψασθαι πὀτερον οὕτως ἆκου- 
στέον ἐστὶν ὡς ἂν ἐν κρισίµοις ἡμιέραις ἀφανίζηται, µήδε- 

νὸς ἐσομένου μοχθηροῦ σημείου αἰτῷ ἢ οὖ, ἐξηγήσαντο γὰρ 

[675 ] αὐιὸ οὕτω τινὲς, 1 συνάψαι χρὴ τοῦτο τοῖς ἐφεξῆς 

ὡς κακεῖνα βουλυμένου τοῦ “Ιπποκράιους ἐν ἡμέρᾳ γίνε- 
σθαι κρισίμῳ χάριν τῆς βεβαίας πίστεως, ὅπερ αληθέστε- 
ϱὐν ἐστιν. ἐὰν γὰρ ἐν κρισίµοις ἡμέραις ἡ µετάστασις εἰς 

τὸν πνεύμονα γένηται, παλινδρομοῦντος ἔσω τοῦ ἐρυσιπέλα- 

τος, οὐ διαφορουµένου κατὰ τὴν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν, οὐ μµό- 

φον οὐκ ἀγαθόν ἐστι τὸ τοιοῦτον, ἀλλὰ καὶ µέγιστον κακὸν, 

ἐκ τοῦ τῆς ἡμέρας πιστοῦ τὸ βῥέβαιον τῆς πακίας προσ- 

λαμβανόμενον. εἰ δὲ μετ τοῦ φῦμα μὲν ἐκτὸς γενέσθαο, 

Ρις ενἰα[[ταε, Γαεῖ]εφμε αο [υιε ἀοίογε Ίναθετε νἰάεαιμτν 

ππογίεπι [ιρηϊιεαξ αμε τδογὶς Γευεγ[ίοπεπι. 

Όπαπι ποσῖαπι Πἱ ειγβρε]ας νε] ταροχγεπι, πίτοαιε 

οπῖπι πιοᾷο [ογιρίαπι ε[Π, ᾖπε (πρεγοι]ο αιἲ Γρα15 {αο]ί-- 

Ῥα5 αβο]ετῖ, Ῥετ[ρίοααπι εΠ, Οποᾶ απίεπι ἀῑοΙξ πεο 1Π 

ἀιερις οτ](]οῖς ἀῑ]αάϊοαπάαπι νΙάείΠγ, ἀπ Ίου πιοάο 1Πίε]- 

σι ἀερεαί, υἱ ἀῑερις ογ][1οῖς αΏο]εαίατ, Πνο πι]]απι αὖ[ί 

Πσπαπα πια]ηπι, [νο α]αιιοά αάῇΠί, [ο επῖπι αἰῑφαῖ Ππίει- 

Ῥτείαιϊ Γαπε, απ 14 Γεᾳαεπίῖρας εοη]αησεγα οροτίθαί, (πα 

ἃ]]α νε] Ἡϊρροοσταίες 1π΄ ἀἱθ ογ]ῖοο Πετῖ, 44ο Ρ]α5 Πί 1η 

1] [Πἀποίας. Ἠπεο πιμῖ νΙάείαγ νετίου ε[ε ορϊηῖο. Ίλαπι 

Π οπ]οῖς ἵπ ἀἰεραδ πιαἰετῖα 1Π Ρα]πιοπεπα ἰχαΠδ[εγαίασ, 

τεουγτεηίε ΙΠΠίτο ετγΠβρε]αίε πο ἁἰ[οιίῖο Ῥες ακἰετίογθπα 

ομ(6ια, ΠΟΠ πποάο Ἠοῦ Ῥοπαπῃ ε[Π, [εὰ 1Π5εΠ8 εἰἴαπι Π]ᾶ- 

Ίαπι ααοᾶ εκ Πάποῖα, παπι εκ 1ρ[ο ἀῑο λαβετί ορογίι1ῇ{, 

πια] Ιαπα Γααπα ὨΙΩΠίο πηασδίς οοπΠγιπατΙί, Φὶ νετο εἰ {ι- 

΄ 
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Εά. ΟΠασι. ΥΠ. [6ἤσ.] Εά. Βε, Υ. 459.) 
ῥᾳδίως δ᾽ αποβήττειν, ἀπόλλυται τὸ ἐρυσίπελας ἢ τὸ μα 

Όημα, τηνικαῦτα Φάνατον οὐκέτο προσδοκᾷν χρὴ τῷ κά- 

µνοντι γένέσθαι. 

ιά 

1 

Δ , / 

᾿4σφαλέστερον δὲ τὸ οἴδημα καὶ τὸ ἐρύθημα, ὡς μάλιστα 
3 Ἂ 3 ΄ ’ 

ἔξω τρέπεσθαι. ἢν δὲ ἐς τὸν πνεύμονα τράπηταυ, παρᾶ- 

φοιάν τὲ ποιέευ καὶ ἔμπυοι ἐξ αὐτέων τινὲς γίνονται ὡς 

τὰ πολλα. 

ἀ πω Δ ΔΝ ΄ 3 σ ο” - 

Καὶ ταῦτα καὶ τα τούτων ἔφεξης ὅπλα τοις µέμνη- 

μιένοις τῶν ἐἔμπροσθεν. 

κα. 
” ΄ 

Οἱ δὲ γαργαρεῶνες ἐπικίνδυνοι καὶ ἀποτάμνεσθαε καὶ ἅπο-- 
/ ᾿ [ ” Γη Ἀ 3 Π κά | 

σχαξεσθαι καὶ καίεσθαι, ἐστ ἄν ἐρυῦθροί τὲ ὥσι καὶ μὲ- 

7άλου" καὶ γὰρ φλεγμοναὶ ἐπιγίνονταυ τουτέοισυ καὶ αἷ-- 

µοθῥαγίαυ. αλλα χρὴ τὸ τοιαῦτα τοῖσιν ἄλλοισι µήχα- 

νήµασι κατισχναίνειν πειράσθαυ ἓν τουτέῳ τῷ χρόνῳ. 

Ῥετου]απι ααἰάεπι {ογα Ρτοάεαί αἱ {4ο]ε εκια[παί, Πρ[απι- 

αιιε εγγῇβρείας ταρογνο εναπεί[ίσαί, ἴππο ΠΠ] πηΙπαδ Ύ παπι 

πασγῖ πιογίεπι {ροχατε οοηγεπ!!. 

ν 4 

-«4ι [εεμγῖμς ε[ξ εµΤπΟΥεηι εἰ γιιῦογεῖι οµαπι ππακχῖππε Γοτας 

νετ; οφμοά [ί αἆ ρμίπιοπεπι φεγἰαίµγ εἰ ἀεπιεπίίατα ρα- 

τε εἰ εἰ ᾖιὶς Πο [ἰ Πιμριγαιὶ Ρἰεγμπαφιεε ευαάιωιὲ. 

Ἐί Ἠαεο εἴ αᾳπαο ρο[ίεα [εηπαπίαν ποία [απ 15, οαὶ 

Ργαεοεάεπί]α ΠΠΕΠΙΙΠΕΤΟ. 

κΧᾷ. 

σιγρβι[ίοπες φεγο Ρετίομ[ο[ε ἐποίάμπεμγ εἰ [εατίοσπίμτ εε 

γιπίμ φμαπιάϊμ τμγὶ εἰ πας γεὶ Γμεγιὲ. ΕΠίὶς επιῖπα 

ἐπ[]ατηπιαιίοπες εἰ [απριϊπὶς εγμρείοπες Πιεεεάμπι. δεά 

Ἰιος αἰῑῖς ππαε]μαπιεπείς εο ἴΕΠΠΡΟΥε ΕτΙεπµατε εοπα άμα 



ΠΡΟΓΙΝΟΩΟ ΣΤΙΚΟΙΝ ΤΣΠΟΙΜΝΙΗ 44 Ἱ, οτι 

Εά. Οµανι. ΠΠ. [675.] ἘΕά. Βα[. . (159.) 

ὁκόταν δὲ ἀποκριθῇ ἤδη πᾶν, ὃ δὴ σταφυλὴν καλέουσι, 

καὶ γένηται τὸ μὲν ἄκρον τοῦ γαργαρεῶνος μεῖξζόὀν τε καὶ 
περιφερὲς, τὸ δὲ ἀνωτέρω λεπτότερον, ἐν τουτέῳ τῷ καιρῷ 

ἀσφαλὲς διαχειρίδειν. ἄμεινον δὲ καὶ ὑποκενώσαντα τὴν 
κοιλίην τῇ χειρουργίη χρέεσθαι, ν ὅ τε χρόνος ἕυγχω- 
θέη καὶ μὴ αποπνίγηταυ ὁ ἄνθρωπος. 

1Ιρογνωστικῷ Φεωρήματυ µέμικται Θεραπευτικόν τύ 

σμικρὸν, οὗ χωρὶς οὐχ οἷόν τὲ ἦν αἀσφαλῶς διδαχθῆναι τὸ 
προγνωστικόν. τοὺς γάρ του γαργαρεώνας εἰ φλεγμαίνοντας 

ἀποτέμνοις 1 ἀποσχάδοις, ἀκολουθήσουσιν αἱ αἱμοθῥαγίαυ 

τὲ καὶ φλεγμοναί" ὅταν δ᾽ ἀποκριθῃ ὃ δὴ σταφυλὴν κα- 
λοῦσι καὶ γένηταυ τὸ μὲν ἄκρον τοῦ γαργαρεώνος μεῖξζόὸν 

τε καὶ περιφερὲς, τὸ ὃδ᾽ ἄνω λεπτότερον, ἐν τούτῳ τῷ και- 
ϱᾧ ἀσφαλὲς διαχειρίξειν καὶ μάλιστα τῆς κοιλίας προύπελ- 
Θούσης δαψιλῶς εἴτ οὖν αὐτομάτως εἴτε κατὼ πρόνοιαν 

τοῦ ἰατροῦ. 

εβ. δί φνετο [εματαεμπα Ίαπι ᾖιμετε τά τοίμπι φμοᾷ 

μναπῃ νοσαπὲ εἳ [μπιππα ο μίάεπι βιγβμϊτοπῖὶς ρατς εἰ Ίπᾶ-- 

]οΥ εἰ τοιµμπάα; [αμετίογ αµίεπι ει {επιῖογ επεεγῖέ, ρεΓ 

ἰά ἔεπιρις ΙΠάΠΗΠΙ αἆπιουεγε ἑμίμπι εβ. «Άγαε[ίαι αιετι 

εἰ αἰυο [μάμεῖα Ίπαπις ᾗαο μεὶ ελιγτρία, [ῖ εἰ ἔεππιρις 

ᾖπαι εἰ ποπ [ιμ[ουειμγ αεβεγ. 

Ἠιρροογαίες ργαε[ασῖειάϊ {Π6οΓεΠπιᾶ ΕΧΡΟΠΕΠΡ, αηπιἆ 

εἴἴαπι Ιπ[εγαῖί αιιοᾷ α΄ οαγαοπεπι Ῥετιπογεῖ, [πο απο 

ἨΟΠ ροίΐεγαί {μίο ρταεί[αρίαπα εχρ]ϊοατῖ, Οπτρα][οπεΠι Ἱη-- 

Παπιπιαίαπι {4 ἀῑ[Γεοπετίς νε] [οατίῃοατίδ, [απρα]πῖδ Ῥγοίίι-- 

Ποπες εἰ ρµΙεσιποµαε οοπ{ε(αππίας. Όσαπι Υετο 164, ᾳποά 

πναπι αρρε]]απῖ, [εραταίιπι ε[ι, Ῥαγδαπο πα συγσι]1οηί8 

ετα[που τοϊυπάαααε, [αρετῖου απίεπι ρταοϊ]5 εναΠί, ἴαπο 

πιαπα α]ιαῖὰ ααἀεγε Γπίαπα ε[, πιαχίπιε { γε] [ροπίε γεἰ 

πηεάϊοϊ ουγα αἰναςφ οἷἷα απίεσθ[ΤεγΙ!, 



9.9 Σ44ΗΝΟΙ ΕΙΣ Το ΙΠΠΟΚΡΑ4ΤΟΤΣ 

Εά. Οµατι. ΤΠ. [ 675. 676.] Εὰ. Βα[. Υ. (459.) 
2β.. 

“Οκόσοισι ὃ᾽ ἂν οἳ πυρετοὶ παύονταυ μήτε σημείων γινο- 
µένων λυτηρίων μήτε ἐν ἡμέρησε κρισίµοισι, ὑποστροφὴν 

προσδέχεσθαι χρῇ τουτέοισιν. 

[ο76] "Ὅταν μµηδέτερον ὦν εἶπε γένηται, τὀτὲ χρὴ 

προσδέχεσθαι τὴν ὑποστροφὴν, οὐχ ὅταν τὸ ἕτερον μὲν αὐ- 
τῶν γένηται, τὸ δὲ ἕτερον μή. τὰ γὰρ ἀλόγως ῥᾳστωνή- 

σαντα Φιλυπόστροφα, κἂν ἐν ἠἡμέρησε αρισίμοις }ένηταν 

τοῦτο. ὃῆλον ὃ᾽ ὅτι ταῦτ ἀλύγως ῥᾳστωνῆσαυ λέγουε ἄν, 

ὕσα μήτε μετὼ σημείων λυτηρίων μήτ ἐν κρισίµοις ἡμέ- 
ϱαις ἔδοξε πεπαῦσθαν. 

’ 

Αγ. 
“ 3 ” ” ” ιά ” ’ 

Όστις ὃ᾽ ἂν τῶν πυρετῶν μηκύνη περιεστικὠς διακειµένου 

τοῦ ανθρώπου μήτε ὀδύνης ἐχούσης διὰ φλεγμονην τινα 

μήτε διὰ πρόὀφασιν ἄλλην μηδεμίην ἐμφανέα, τουτέῳ προσ- 
ον ε ΄ ΄ οσο / / 3 ’ .”, 

δέχεσθαι απύστασιν, μετ οἰδήματός τὲ καὶ ὀδυνης είς το έχ 
τῶν ἄρθρων καὶ οὐχ ἧσσον τῶν κάτῶν 

ΧΧΧ]. 

Ομίδις αμίετι Γεῦτες εε[Γαπι πεφμε αρραγεπείδας /Γοἰμιῖοπὶς 

[βῖς πεφμε ἰπ ἀἰεῦιι εγἰ1οἵς, Τίς τεείἀἶνα ετ/ρεειαιᾶα ε[ξ. 

Οσαυπ πειίγαπι αἀε[ῖ εοταπι Ύπαε ἀῑχκιι, απο τεςὶ- 

ἀἴναπι {ππιετε οοπνεπ]ές ποπ Ύααάπι πΠΙπα αάε[, αἰἴεγαπι 

ἀεε[ι, Ίἵαπι αἴπάπε [πα ταίῖοπε ἀρ[ιεγαπί, τενετίΙ [ο]επί, 

εἰϊαπι[ᾗ ἀῑερας ογ11οῖς ἀε[ιεγίηϊ. Βοετ[ρίοααπι ααίεπι ει εᾶ 

ἀῑεῖ πα γαϊῖοπε ἀε[πεγε, α1ιαε οἱ [πε Ῥοπῖ5 βΡηϊδ πες 

1π ἀἰερις οχ]οῖ Πηπία ε[Πε νιάεπίαΓ. 

ΧΧΙΙ. 

Οαεειηφιιε ΨεΓΟ Γεὐτὶς ἰοπρίογ ]ιαῖ α[Γεοῖο αἆ /Γαἶμεεπα 

οπιῖπε πεφιιε ἀοίογε ἀειϊπεπίιε οὐ ἴ[ἱαπιππα εἴοπεηα αἰι- 

Φμαπι πεηµε οὐ μἰίαπα αἰϊαπι ενἰάεπίετι εαµ[α!α, Ἰεμῖς 

αὐ[οε[Γις οι ἔμΤπΟοΥε εἰ ἀοίογε αἆ αγιϊοιε[ιτι αἰίφ μετα 

πια κίππεφμε ι ἵπ[εγίογίδις ρατείδι εν/ρεειαπᾶις ε[. 



ΠΗΡΟΤΝΙΩΟΣΤΙΚΟΝ ΣΠΟΜΝΗΜΑ 1. 973 

Εὰ, ΟἸνατί ΥΠΠ. [ 676.] Εᾱ. Βα[. Ὑ. (459. 460.) 
4 δι τῶν ἐμπροσθεν εἶπε κατὼ µέρος περὶ πρω- 

των μὲν τῶν καθ ὑποχόνδρια, δευτέρων δὲ τῶν κατὰ θΘώ- 

θακα καὶ πνεύμονα, ταῦτα νῦν ἐπαναλαβὼν απεφήνατο κα- 

Φόλου. τριτῆς γὰρ οὔσης τῆς αἰτίας τοῦ μηκύνειν τοὺς 

πυρετοὺς ἢ διά τι µύριον πεπονθὸς δυσιάτως ἡἢ διὰ χυμοὺς 
ὠμοὺς καὶ παχεῖς καὶ ἀπέπτους ἢ διά τι τῶν ἡμαρτημένων, 

ἐὰν μήτε µόριον ᾖ πεπονθὸς ἢ ἄλλο τε μηδὲν αἴτιον ἤτου 
τοῦ κάµνοντος ἁμαρτάνοντος ἢ τῶν Θεραπευόντων αὐτὸν ἢ 
διά τι τῶν ἔξωθεν, οἷον ὥραν, χωραν, κατάστασιν, οἴκησιν 

μοχθηρὰν, ὀχλήσεις, «φροντίδας, λύπας, Λείπεται (160) 

τοῦτον ἐπὶ χυμοῖς ὠμοῖς καὶ δυσπέπτοις μηκίνειν. τούτους 
οὖν εἴωθεν ἡ φύσις εἰς τὴν τῶν ἀκυρωτέρων μορίων ἆπο- 
τἰθεσθαι χωραν, ὅταν μὴ δυνηθῇ ὃν ἐκκρίσεως ἔξω τοῦ 

σώματος απὠσασθαι. ἍΛέλεκται γὰρ ἤδη πολλάκις ὡς οἳ 

Φερμότεροί τε καὶ λεπτότεροι τοῦ σώματος χυμοὶ πρὸς τὰς 

ἐκκρίσεις εἰσὶν ἐπιτηδειότατου, τοὺς ὃ᾽ ὠμοὺς καὶ παχεῖς 

ἤτου ὃν ἀποστάσεως ἢ κατὰὼ σύμπεψιν ἡᾗ φύσις ἐᾶται, καὶ 

Ώοε οαυἴριαδ απίο ἀῑκιί Ῥραγιιοι]αίῖπα, Ῥτπιατα α]άσία 

Ἡῖ6 α αἱ 1π ρταεσοχ(]ῖ ογἰαπίασ, ἀείπάς γετο 115, αἱ 1π 

Ρεοίοτε εἰ Ρρι]πιοπε οοπ[[απῖ, πμπο απῖγετ[βπι ἀ[[εγιί, 

Ίνα απ πι ἵτίρας ἆε οαυῇῃς {εῦγες ΟΠΙΠ6Θ Ίοηρας Πηίΐ, απ 

Ῥτορίεγ αἰἴαμαπι Ρατίεπι πια]ο α[ῄεοίαπι ἀ1[ῃοι]ίεταπε οιιτα- 

Ῥϊ]επι αιῖξ Ρτορίεγ ἩΠΠΙΟΤες οτιάοΒ, οτα[ος εί Ιηποοσίος, 

θπἳ ΕΓΡΟΥΕΙΗ αἰίαθπι οοπιπΙ[απα Π Ἠεο ραἵθ πηαἰε αΠεσία 

ε[ι πεο υ]]α αἰῖα [αβεβ οαι[α, α παπι νε] αερτῖ νε] {απια- 

1ου! εΓγοΥ αἰἰπ]ετέ, νε] αἰηαῖᾶ ΘΟΓΙΠΙ Ύαωάε εχἰεγία 

Ῥοβία Γαπί, Ἡξ ἵεπρας απΠῖ, τερῖοφ {επροτῖ οοὐΠ{{α{1ο, 

ΜαβίαίΙο ππα]α, πιο]ε[ί]αε, οπτας, ἵγι[αία, οοηΓεπιιεπς ε[ὲ 

{ερτεπι ποη α[ἴβΠ οὗ οαμίαπι ἁῑπίϊας {γαλ ᾳπαπι αποᾷ 

εαπι ἨμΠ]ογος ογιάἱ οοποοσίπααε ἁἀῑΠιοϊ]ε ραγίαπί, Πο 

εχρο πίτα [οἱεί ἵπ αἰᾳπαπα 1βποΡί]ωπι ραγπι οδραοῖ- 

ἰαίεπι ἀεροπετθ, αιπβΠάο ναομαϊϊῖοηε εχίγα οοτρα5 ΡΓοΡρε]- 

Ίετο Πποη Ροίεβ, ὁάπι επῖπι ἄἶ]α5 [αερε ἀἰκίπιις οαΙΙάίογες 

Τεπιίογεδαιε οογροσίθ ἨΙΠΙΟΓΕΒ6 αἆ ναοιαίίοπεπι ε{[ε α παπα 

αρί[Ππιοφ, οτιαἆος αμίεπι εἰ ετα[[ο Ππίιταιη νε] Ῥει αὖδ- 

οε(ζαπα νε! Ρε εοποοοΙἰοπ6πῃ ΟΙΓ8ΥΘ ΓοΠίαπι. ΕΠ ααίσπι 

σΑΙΕΕΝύΟΕ ΤΟΜ. ἈγΙΙ]ν ΡΑΒΘ Ι[Πε 9 



974 Σ44ΗΝΟΤ ΕΗΙΣ Το ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 

Εά. Οµατι. ΥΠΙ., Γοτοι]. . Εὰ. Ρα[. Υ. (100.) 
αὐτὸ δὲ τοῦτο τὸ κατα σύμπεψιν ἔκκρισίς τίς ἐστι ὃν οὐ- 
θων γινομένη τὰ πολλὰ, σπανίως δέ ποιὲ καὶ κατὼ γαστέρα. 

κδ.. 
” .α ! Π ε - 

ᾖᾶλλον δὲ γίνονται καὶ ἐν ἑλάσσονι χρόνῳ αἳ τοιαῦται ἄπο- 

στάσιες τοῖσι νἑωτέροισι τριήκοντα ἐτέων. 

Είρηταυ πολλάκις ὡς αἱ μὲν ἐκ τῶν Θερμοτέρων χυ- 
μῶν νόσου μειὰ τῆς τοῦ κάμνοντος δυνάμεως ἰσχυροτέρας 
δι ἐκκρίσέως κρίνονται. ταύταις δὲ εἰσιν ἐναντίαι διαθέ- 

σεις, ἐφ ὦν ἤ τὲ δύναμις ἀσθενὴς, οἵ τε χυμοὶ ψυχοοὶ, 
µήτ ἐκκρίσευ µήτ ἁαποστᾶσευ κρινόµεναι, αλλ Ἠτοι ὅια- 
φδείρουσαυ τοὺς κάνοντας 1) χρόνῳ παμπόλλῳ μόλις πετ- 

τόμεναι. µέσαυ ὃ᾽ αμφοῖν εἰσιν αἱ ὃι αποστάσεως κρινό- 
μέναυ, καθ ἃς τῶν εἰρημένων αντιθέσεων δυοῖν τὸ μὲν 

ἕτερον ἐκ τῆς ἑτέρας ἐστὶ, τὸ δὲ ἕτερον ἐκ τῆς λοιπῆς. αἱ 

μὲν γὰρ ἀντιθέσεις αἱ δύο κατὰ μὲν τὴν τῶν χυμών φύσιν 

ἐστὶν ο) ἑτέρα, κατὰ δὲ τὴν δύναμιν ἡ ἑιέρα, καῦ ἑκάτε- 

εα «οποοσ!Ιο ναομα[Ιο αἀαεάαπι, 91ὰε υἴ Ῥ]ΗπΠΙΙΠ Ρος 

υγίΠα5, 1αγί156 αίεπα ρε αἰναπι [πουεςέ. 

ΧΧΙΥ. 

Ἰήασὶς αμίεπι οδοτἰμπίμγ εἰ Ὀτευϊογί (επιροτε Πει]μσπιοᾶί 

αὐ[οε[]ως αππὶς τγἰβιπία ]μπίογιδις. 

Ὀιοίσιη [αερε ε[ῖ ΠΙΟΓΡΟ6, απ α οαΠάτοτίρας Ἠππιοτί-- 

Ῥας οτίαπι ἨαδεΠί, { νῖτες αερτὶ να]άαε [απί, νασπαίοπθ 

Ἰαάϊσατι. Θιπί απίεπι ῖς οοπίτατϊν Έα οἳ νΙτεδ Ίπιρε- 

οἴ]]αε [ωπί εἰ Ἰάιπογεθ {ΓΙΡΙάΙ πεο ῥρες ναοιαίίοπεπα αι 

αΡ[οε[απι [ο]ναπίαν, Γεὰ νε] αεστος ρετίπιαηί νε] Ιοηςίβππιο 

Γεπιρογί5 [ραί1ο νὶκ ἰαπάεπι οοποοφππηίας. ΜεΔΙΠ νετο 

εχ[ίαπε, ααἵ αρ[οεα Απάαπίασ, [πε 1 εκ ΡΓορο[ΙΙ8 

ἀααδιφ ορροβίΠοιρας αἰιεγαπ αϊάεαι αὐ ππαν αἰίεγαπι 

νετο 4 τε]ῖηια. Ὠιαᾶν επἶπι ἀἰκίπιαν ε[ε ορροβ!Ίοπες, 

ἨηΠαπι εκ Ἠήπιοταπι ηαίατα, αἰίεταπι εκ νίτιρας ἀε[απιρίαπι. 

Ιπ ᾳΠαταπι πἰταφαε ἆπο {Ππίεγ [6 ορροπαπίιχ, απ Ἰππιο- 
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Εά. Οµασι. ΥΠ. [.676. 677. 1 Κὰ. Βα[. Υ. (160.) 
ϱον δὲ αυτῶν αλλήλοις αἀντίκεινται δύο, κατὼ μὲν τὴν τῶν 

χυμῶν οἱ Θερμοὶ τοῖς ψυχροῖς, κατα δὲ τὴν τῆς δυνάμεως 
ᾗ ἀσθενὴς τῇ ἐσχυρῷ. [077] ἐὰν μὲν οὖν οἳ χυμοὶ 9ερ- 

μοὶ τύχωσιν ὄντες, οὐ χρὴ τὴν δύναμιν ὑπάρχειν ἰσχυρὰν, 
εἰ μέλλει γενήσεσθαέ τις ἀπὀστασις. εἰὲ δὲ ψυχροὶ, δυνά- 
µέως ἰσχυρᾶς αὐτοῖς δεῖ πρὸς τὰς ἀποσιασεις. ἡᾗ διάγνωσις 

δὲ τῆς δυνάμεως ἡ μὲν οἰκειοιτάτη καθ᾽ ἑκάστην αὐτῶν εἴ- 

ϱήται πρὀσθεν απὺ τῶν ἐνεργειῶν, ἡ δὲ ἀπὸ τῆς ἡλικίας 

κατὼ φνεύτητά τὲ καὶ 7ῆράς ἐστι, περὶ ἧς νῦν ὁ “/πποκρά- 

της διορίζεται καὶ φησι, μᾶλλον δὲ γἰνέσθαυ καὶ θᾶσσον 

τὰς τοιαύτας αποστάσεις τοῖς γεωτέροις ἐτῶν τριάκοντα, τοῖς 

δὲ τούτων πρεσβυτέροις, οὐ μὴν ἤδη πω γέρουσιν ἧττόν τὰ 
γίνονται καὶ χρόνῳ πλείονι. τοῖς δὲ γέρουσιν ἥκιστα γὲ- 

γονται, μεμνημένων ἡμῶν τῆς ἀρχῆς ὅλου τοῦ λόγου, καθ 

ὃν ὁ “Ιπποκράτης εἶπεν, ὅστις ὃ᾽ ἂν τῶν πυρετῶν μηκύνη, 
περιεστικὠς διακειµένου τοῦ ἀνθρώπου, μήτε οδύνης ἐχού- 

σης διὰ φλεγμονὴν ἢ δὲ ἄλλην τινὰ πρόφασιν ἐμφανέα. 

τούτων οὖν ἡμᾶς ἀναμιμνήσχων ἔφη τὰς τοιαύτας ἀποστα- 

σεις ἔσεσθαι τοῖς νεωτέροις μᾶλλον. 

τῖρας οαπῖάεπι οα)14Ι {Γισῖάϊς, ἵπ νιτῖρας απίθεαι {πΏγπιαο εἲ 

να]εηίες. Ἱίαφιπε { Ἠαπιογςς οα]άϊ Γαπΐ, Ποπ ορογίεί ν]- 

χγες ε[ε τορι[ίας5, Π Πεγὶ αὐ[οε[ζας ἀεδεί: { νετο {1δίάϊ 

τοβυίας γίγες αἆ ϱεπεταιίοπεπι αὐ[οε[[ας πεοε[αγίο τεφῖ- 

χυηῖ,.  (αείετΙπι Υ1γε5. αι ταίῖοπε ἀἰ]ιάιεεπίας απίεᾶ 

απ]άεπι ῬΡες πιαχίπιε Ρτορτία Πρηα αἳ ἁοἰτοπίριις ἀε[απιρία 

εχρ]ἰοαίυπα ε[ῖ, πάπο αιίεπι 4Ώ αεἰαίθ οοβπο[οεπἆαθ ΡΓο- 

Ῥοιί ΠΗἱρροοχαίες ανερΙῖ εἰ Γεπῖμ. Ὠιειίαμε ]άΠΙογθΒ 

ἱπὶριπία αππΐς Ἰα]αςπιοςί αβ[οε[ιριι ππασίς οὐηοχίο ε[ἴε 

αἴαιια 1π Ἠῖ5 οε]εγίαθ ρειῃοί, ΡΕΠΙΟΓΕΦ αίθπα 16, πεο- 

ἁαπα ἵαπιεια [επες πιῖπας [εγίασιε οογηρί, Φεπῖρας ᾱι- 

{ἔεπι 608 ΠΙΙΠΙΠιΕ ΟΙΗΠΙΗΙΙ αςοἰἀετε. Όπα ἰπ 1 πιεπαπ][[ε 

ἴ]]α οροτίεῖ, ααε Γεγπιοπίθ 1115 ΠπΙίϊο Ηιρροσταίε Ρτο- 

Ἰοαπαίς εἰ, ϱΘδἱ {εῦτες Ίοηρας, [εά ἵαπιει [αἱαῦγε πο 

ἀοἱογε γεπιαπεη!ῖ, ΦΙΠ6ΙΏ νε] Ἱπῃαπιπια[]ο γε αἰία πιοπῖΓε[ία 

σαυ/[α αἰ{ι]εγῖ. Όααο 16 ΠοΡῖ ΙΠπ ΠΙΕΠΙΟΙΊ4ΠΙ ΤεΥΟσΟΒΠ, 

ἀῑπιί ε)ακαιοάί αὈ[οεί[ις 1π ]απίοτίρας πιαρῖς Πετὶ [ο1ο5. 

5 9 
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Αξ. 

"Υποσκέπτεσθαι δὲ χρὴ τουτέοισιν εὐθέως περὶ τὸ τῆς 

ἀποστάσιος, ἢν εἴκοσιν ἡμέρας ὁ πυρετὸς ἔχων ὑπερβάλλη. 

Καὶ διὼ τῶν ἔμπροσθεν δη περὶ τῶν χρονιζύντων νο- 

σημάτων διαλεγόµενος ἐμνημόνευσε τῆς Σ΄ ἡμέρας ὡς ἄχρυ 

ταύτης, μµηδέπω Χρονίων ὑπαρχόντων αὐτῶν. εἴθηται δὲ 

πρόὀσθεν ἡ αἰτία τοῦ μὴ δύνασθαί τινα ῥέβαιον ὅρον ἕνα 

Φέσθαι νοσημάτων ὀξέων, ὧστ οὐδὲν θαυμαστόν ἐστιν ἓν 
τεσσαρεσκαίδεκἁ τε λέγειν αὐτὸν ἡμέραις κρἰνεσθαι τὰ ὀξέα 
τῶν νοσημάτων, αὖθίς τὲ τῆς εἰκοστῆς μνημονεύειν. καὶ 

γὰρ καὶ κατ αὐτοὺς τοὺς ἀφορισμοὺς ένθα, τὴν τεσσαρεσ- 

καιδεκάιην {μέραν ὅρον ἐσχαιον ἔθετο τῆς κρίσεως τῶν 

ὀξέων νοσημάτων, ἐμνημόνευσε καὶ τῆς εζ’. ἔστι δ᾽ ἀρχὴ 

μὲν ἐκείνου τοῦ ἀφορισμοῦ τὰ ὀξέα τῶν νοσημάτων, κρίνὲ- 
ταυ ἐν τἐσσαρεσκαίδεκα ἡμέρησι, τελευτὴ δὲ δεωρητὴ πά- 
λιν ἡᾗ εξ. αὕτη γάρ ἐστι τετάρτη μὲν απὸ τῆς εδ, ἑβόόμη 

δὲ ἀπὸ τῆς τα. Ἵι 

πκν 

δι[ρεειαπάμπι φεγο Πῖς [ἐαείπι ἂε αὖ[εε[]ωμ ε[, { νἱριπεὶ 

σιες Γεὐτὶς ἀειίπεης /μρετει. 

Ἐί Ίαπι απίεα ἀΙΠεγεης ἆε Ιοηπῖς πιογρῖς ἀῑεπι νῖρε- 

Παιαπι ποπιϊπανΙί, απα 1ρΡᾷ ποη αηίο ἀῑεπι Ἠππο Ἰοηςί 

εχ][ιεγεπί. Ίο απίεπι οαυ[απι Ῥτ]πς τεάἁΙάιπια Ύαπατθ 

ηΟἨ Ρο[Πῖ οδγίας ΠΙΟΥΡΟΤΗΠΙ αοπίογαπι {ογηίηας α[Πσπατί, 

Γίαφπε ΠΠΙΠΙΠΙα ΠΠΙΤΙΠΙ ε[ι ΗΠιρροογαίεπι Ππιετάμπι ἀἴσετε 

8ομίο5 ΠΙογμος ἀῑε αωατίο ἀεοῖπιο ]αάϊοατι εἰ τιτ[ας νίρε- 

Ππιῖ {ασεγε ΠΠεΠΙΙΟοΠεΙΙ, Ίλαπι εἴ 1π 1ρῇ5 αρμοτί[παῖς αδί 

ἀῑκιί αοπίο5 ΥΠΟΥΡο6 ἀῑε αἆ ΓαπΙπάπι απιατίο ἀεοῖπιο ]ι]-- 

οἵαπι {αβίγα, πιεπ]μΙξ εἰἴῖαπι ἀεοῖπιϊ [ερίϊπῃ, ΕΠ αιἴεπι 

Ἰπ]ήαπαι οφπἶάεπι 1]λας αρΠοτΙηῖ: πιογδὶ αεμεὶ φιατίο ἄε- 

οἴπιο ἀἱε ]μάϊσαπίμτ, ΕΙΠΙ5 απίεπι: ε[ υεγτο εἰ ἀεοίπιις 

Γεριῖπιις εοπίεπιρἰαπᾶωοες «αἱρρε ο πῖ ααατίας ε[ί α αιατίο 

ἀεοίπιο, [ερίῖπιας αιίεπι αὖ απάςοίππο, 
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στ’. 
Τοΐσι δὲ γεραιτέροισιν ἧσσον ἸὙίνονται, πολυχρονιωτέρου 

ἐόντος τοῦ πυρετοῦ. ν 

ιο 3 ΄ 

«{εόντως, ἐπειδὴ καὶ τοῖς ἀποστάσευ τινὶ μέλλουσο κρί- 

γέσθαι τὴν δύναμιν τόνον ἔχειν τινὰ προσήκευ καὶ μὴ 
32 .) -” 3 

παντάπασιν εἰς ἐσχάτην ἀτονίαν καταπἐπτωκέναυ. διὰ τοῦτ 

οὖν εἰς ὅσον ἂν ἠλικίας προήκοιεν τὰς αποστάσεις ἦττον 
, ’ - , ῃ 3 - 3”. α- 

γενέσθαι συμβαίνει, τοις γέρουσι δὲ οὐχ ἧττον, αλλ Ώκι- 

στα. νυνὶ ὃδ᾽ οὐ τοὺς γέροντας ἁπλῶς εἶπεν, αλλὰ τοῖσο 
” ’ 3 ’ 

τριάκοντα ἔτεσι παραβάλλων, γεραιτέρους ὠνόμασε τοὺς τού- 
των πρεσβυτέρους. ὅτι ὃ᾽ οὕτω χρῆται τῇ τοῦ γεραιτέρου 

’ ἀἎ Δ .,ω. » 3 ’ ἀἎ ν) ,ω 

προσηγορίᾳ καὶ διὰ τῶν ἐἔμπροσῦεν ἐδείχθη καὶ δια τῶν 

ἑξης ουδὲν ἧττον φανεῖται. 

1’. 

[075] ἈΧρὴ δὲ καὶ τὴν μὲν τοιαύτην ἀπόστασιν προσδέ- 
χεσθαι συνεχέος ἐόντος τοῦ πυρετοῦ. ἐς δὲ τεταρταῖον 

καταστήσεσθαι, ἢν διαλείπη τὲ καὶ κπαταλαμβάνη πεπλα- αταστὴσ , ἢν διαλείιη μβανῃ 

ΧΧΥΙ. 

δεπιοτίδιις αιίεπα ππῖπες [τιπὲ, φπι [εῦγὶς ἀἰμεμγπίογ επἰ[εῖε. 

Ἠεοία, παπι ΠΠ πιορις Ίπ αὐ[οε[ῇαπι νεγΗ ἀεβεῖ, πε- 

οε[ῇε ε[ι αἰἰαποά νΙτῖανα τοραχ ε[ε πεο ἁρ[αν αἆ εχίγεπιαπι 

οοποΙζ][[ε, ἸΤίαφπε απαηίο αεστῖ αεἰαίο ρτογνεοίῖογαος εγαηί, 

εο ΠΙΙΠΙ5 αἆ σεπεταπάμπι αὐ[οε[απι αρίῖ νιἀεραπίατ, 36- 

11ε8 αμ{εΠι ηΟΠ ΠΙΙΠας, Γεᾷ ΟΠΙΠΙΗΠΙ ΙΠΙΠΙΘ,. Οαείεταπι 

Ἰοο Ίοσο ποπ ἀῑπιί [πηρ]ιοῖίετ [επες, [εὰ οοπΙραταΠΘ Οἴππα 

ὑπ]ριπία απηῖ5, απὶ Ἠοο εχοεἀμηί [επίογες Υοσανῖίι. Οιαοά 

αιίεπα [εη]οχῖδ ἨοΟπιεα αἆ απο πιοάαπι α[ατρεῖ [αργα 

ἀεπιοπβταίαπι εἰ οἳ ἵπ [εααεπίίριςδ αεᾳιε Ρρα[εβῖέ, 

ΧΧΥΠ, 

Ἡμ]μαπιοᾶί αμίεπι αἲ[οε[]μς ενρεοίαπᾶμς ε[ξ, φµµπα ᾖ[εῦτὶς 

εοπεῖµιια ε{ἰ, ἵπ φιαΓίαπαΠα ΦεΤο οε[}µγαπαι, [ι εἰ ἰπίεγ- 
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νημένον τρόπον καὶ ταῦτα ποιέων τῷ φθινοπώρῳ προς- 
πελάση. 

Είρηται καν τοῖς περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν πυριτῶν, ὡς 

ἐπὶ τῶν μελαγχολικῶν χυμῶν γίνονται τεταρταῖοι. λέλεκταυ 

δὲ καὶ περὶ τῆς γενέσέως τοῦ χυμοῦ τοῖδε, διτιῆς ὑπαρ- 

χούσης, ἐκ τὲ τοῦ παχέος αἵματος, ὕπερ ἀνάλογόν ἐστιν ἐν 
ταῖς φλεψὶ, τῇ κατὰ τοὺς πἰύους τών οἴνων τρυγὶ καὶ τῆς 

ξανθῆς ὑπεροπτηθείσης. αὕτη μὲν οὖν ἡᾗ µέλαινα χολὴ τά 

τ᾽ ἄλλα κακοήθης ἐστὶ καὶ διαβιῤρώσκει τὼ μόρια καθ 

ἅπερ ἂν τύχη πλείων αΌροισθεῖσα. ἡ ὃ᾽ ἑτέρα µέλαινα 

πραοτέρα τὲ ταύτης ἐστὶ καὶ μάλιστα ἐπειδὰν μήπω τύχη 

κἐχρονικυῖα κατὰ τὸ ζώον 3 τινι Ὀερμασίᾳ πλείονι καὶ 

παρὰ φύσιν ὠμιληκυῖα. τούιων οὖν οὕτως ἐχόντων ὅταν 

ὁ πιρετὸς ἡ συνεχής, ὕπερ ἐστὶ μὴ παυύµενος εἰς ἀπυρὲ- 

ξίαν, εἰς τὰς προειρημένας ἀποστάσεις τρέπεται χρονίζων. 

ἑαν δὲ διαλείπη, καὶ τοῦε αὐτὸ μάλιστα Ἰίνεται κατω τὴν 

τἐλευτήν τοῦ θέρους, εἰκός ἐστι μεταπεσεῖν τὴν νὐσον εἰς 

. 

πεῖΓεγίε εἰ ε’γαείεο πιοᾶο ργεμεπάετίι, αἴφιμε ᾖαες [αείενς 

αἆ αμΗΗΠΙΗΙΤΗ αοςε[]εγίε. 

Ὀιοίιπο ε[ι εἴἶαπι Ἱπ Ἠυσῖ, ο [απε [ετιρα ἄε {ε- 

Ῥγίαπι ἀἰΠετεπ[ῖδ, οπαγίαιας αὉ Ἠύπιογε πηε]αηε]ο]ῖςο εκ- 

οἰίατ. ὨὈ[οίαπα ϱποᾳαε ε[ Ἠη]ας Ποστ οτἰδίπεπα βεπῖ- 

παπι εΠε, ραγίῖπι εκ ονα[ο [αησαίπει αϊ ἵπ γεπῖς εχ- 

Πεης [ια άίπεπι Ἰαθεί οασι ν]ημῖ {αεςϱ 1π ἆο]ῖς ἀείι-- 

ἀεπίῖ, Ρρατίῖπι νετο εκ ΕΙ]ε Πανα [αρτα πιοάυπι εχυβα. Εί 

Ἠπεο οω]άεπι πῖρτα ΡΙ15 οἑπι πια]1 ποππῖρας πια]ῖσηα 

ε[ι, ἵππα ραγίες οἴίαπι εγοάΙι ἵπ οφυάρας τεάυπάατῃ. Ἠ]α 

νοτο πητίου εἴι, ῬγαεΓεγϊα { 1Π ΟΟΓΡΟΤΕ αη]πια]] ποπ ἀῑα 

πιαη[εγ]ϊ πες ἴ]]αα ρ]ατίπας Ρταείεγ Παἰιχαπη ϱ8]οΥ ἂεσει-- 

ἀοτ, Ουμσπ Ιδίίαχ Ἠαεο Πα [ε Μαρεαμί, { Γερτῖς εοπίῖ-- 

πμα εΒ, 1 ε[ι Π παπαιΙαΠα ΙΠΙΕΡΓΙΠΙ οοτρις ἀπ αί, 1]]α 

νείεγα[οεης υετίῖτατ ἵπ [αργα ἀῑείου αΡ[οε[ἴαςφ. Θὶπ ααἴεπι 

πτεγπη 1, Ἰάφαε αε[αίε ἀε[ιπεπίε, υετιβπῖ]ε ε[ξ πιογβιπι 
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τεταρταίαν περίοδον. ὕσον γὰρ ἂν τῶν χυμῶν ζέσαν ὥρᾳ 
Φέρους ἐν συνεχέσι πυρετοῖρ ἐτελειτησεν εἰς µέλαιναν χο- 

λὴν, ἐσβέσθη τρόπον τινὼ Μαὶ κατὰ τοῦτο τῆς πυρετώδους 

Φερμότητος ὃὁ κάµνων απηλλάγη καὶ μάλισθ ὅταν ἱδρώτὲς 

ἐπιγίνωνται. αλλ ἐὰν μὴ φᾳθαάση πως ἡ φύσις ἐκκρίνασα 

τὴν οἷον τέφραν τῶν ὑπεροπτηθέντων χυμῶν, αὕτη πάλιν 

µένουσα κατὰ τὸ σώμα καὶ Θερμαινομένη τινὰ σηπεδονώδ] 

διάθεσιν ἐπικτᾶται καὶ τοῦθ ὅταν αὐτῇ γίνηται δέσασα 

πυρετὸν ἤγειρεν. ἐφ ᾧὦ πάλιν ἱδρῶτος γενομένου συνδιὲ- 
πνευσε τούτῳ τὸ ζέσαν τῆς µὲλαίνης, εἷτ αὖθις ἕτέρον 

ὑπόλειμμα δζέσαν αὖθις ἕτερον ἀνήγειρ; πυρετὀν. ἅτ οὖν 

µή πω μίαν ἔχοντος παντὸς τοῦ σώματος διάθεσιν, αλλ ἓν 

τισὶ μὲν µορίοις κινουµένης ἔτι τῆς µελαίνης, ἐν τιοὶ δ᾽ 

ἀκινήτου κειµένης, ἐἓν ἄλλοις δὲ σηποµένης ἢ δξεῖν ἀρχομέ- 

φής, ἄτάκτους αναγκαῖύν ἐστι γίνεσθαι τοὺς (161) πυρὲ- 

τούς. ὅταν δὲ ἐν ἁπάσαις ταῖς φλεψὶν ἡ αὐτὴ διαθεσις 

γένηται κρατούσης τῆς μελαίνης ὁ τὲταρταῖος συνίσταται 

πυρετὸς καὶ μάλισθ᾽ ὅταν εἰς τὸ φθινύπωρον ἐκ τοῦ θ9έ- 

Ἱπ Τερτεπι αιαγίαηαπαι πωπίαίαπο ΠΠ.  ἵαπ οαπί ἨΠΠΙοΓεΒ 

Ῥο[ίᾳααπι αε[ίαίο ΓεγβιετΗπΕ, Ῥεσ οοπίπµας 1εργεν γετ[ 

Γαπί 1π αίτατι Ῥ]επι, οχ[ποῖϊϊ [απῖ αποάαπιπιοάο εαπιε 

οϐ οα[απι [επί α9σεγ Γερτῖ]οιη οα]ογεπι Ιδναίπι ε[Τε εί 

πιαχίπιο ροβεα(παπα [ιάογες εταροτ]ηϊ,  Ὑεγαπι { παίατα 

1]]άπι γε]αῖ οἴπεγεπι Ἠαπιοτίς [αρτα πποᾶμπι οχι πο 

Ρτορετε ναειαέ, 1] τΓ[Π6 ΠΠΔΠΕΗς 1 ΟΟΥΡΟΤΕ εἰ 60Π- 

σα]ε[αοἰ 16 ΠΠαΡΠαΠΙ οιαπάἆαπα Ργτορεη[ίοπετα αἆ ΡΗΥ6άΙΠεΠΙ 

αοφαἶτΙξ, παπι Πα] αἴαε ηαοίας ε[ι, {εγνῖάαν Γεβγεπι 

εχειανιῖ, ἀειπάε Γαάοτε 1{εΓΙΠι οβοσίο ἵπ απιρϊεπίεπι εΥ-- 

πι φιάᾳα]ὰ αἰταε Ες {ετρασταί. ἨΒωτ[απι α]ίαο τε]]-- 

απῖαε οοποερίο {εγνοτε αἰῖαπι Γεῦγεπι ἀεππο [α[οαγαηί. 

Οιοπίαπι 1ΙβΙίαςγ ΠοἩ ε[ἰ πα «οΓροχῖ υπ]νετι ἀ[ροβίο, 

Γεά ποππ]]15 αιῑάειαπ 1π ρατρας αίτα Ε]]1 αἆ]ιιο 1ΙΠΟΥΕ-- 

{τι 1π αφαῖθας νετο ΙΠιπιοβῖ] πιαπεί, 1π αἱ αὐἴεπι 

Ρι!γε[οΙ απ εΠεγνετο Ἱποῖρῖ, Ἱποοπ[απίες {εργες ογΙΓΙ 

πεσε[ε ε[ι. Όωιπι ν6ΓΟ νεΠαΒ ΟΠΊΠ6Β πίτα Ε1]19 αὈαπάσπς 

αε(πο α[ῃοῖι, Γευτῖ απατίαπα Ρτογεηΐέ, εο ριαε[ετίῖπα ἴεπι-- 



980 Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΊΟΤΣ 
Εὰ. ΟΊατε. ΥΠΙ. [ 678. 679.Ί Εὰ. Βα[. Ῥ. (164.) 
ρους ἡ μεταβολὴ γινομένη τῆς μὲν ἔξω φορᾶς τὲ καὶ δια- 
πνοῆς ἐπίσχη τοὺς χυμοὺς, ἔσω ὃ) ἀποστρέφη πρὸς τὸ βά- 
Θος ἤντινα διάθεσιν ὁ χειμὼν διαδεξάµενος, «ὡς ἂν ἔτι- 

τείνων διὰ τὸ κρύος τὴν ἔσω φορὰν τῶν χυμῶν, ἄχρι πάλιν 

ἑτέρας µεταβολῆς γινομένης ἐπὶ τὸ θερμότερον, ἐν ᾧ κατέ- 
λαβε νόσηµο, φυλάττευ τὸ σῶμα. 

κη. 
-“ - , ” ΄ 3 ’ ε ᾿ 

Ἔοσπερ δὲ τοῖσι νεωτέροισι τῶν τριήκοντα ἐτέων αἱ ἄπο- 

στάσιες γίνονται, οὕτως οἱ τἐταρταῖου μᾶλλον τοῖσι τριη- 
πονταετέσε καὶ γἑραιτέροισο, 

[ο79] Περὶ τῆς καθ ἡλικίαν μεταβολῆς εἴρηται μὲν 
» Ἡ ’ (8) Ν Π η - » -- 3 Π 

ἐπί πλεον ἑτέρωῦθι, δια κεφαλαίων δὲ φνὺν εἰπειν αρκέσευν 

τὰ μὲν παιδία πλεῖστον ἔχει τὸν τοῦ αἵματος χυµόν. καὶ 
-” - υ - « 

µόνον γε τοῦτον εἶχεν ἂν, ὅσον ἐπὶ τῇ κατὰ τὴν ἡλικίαν 
κράσει. πολλὰ δ᾽ ἐσθίοντα καὶ μέντοι καὶ ατακτότερα 

’ . , ” . -” - 

ὑπάρχοντας, ὑποτρέφει τι καὶ τῶν καλουμένων ὠμῶν χυμῶν. 

Ροτε, «1ο αε[ας 1Π ΑΠΤΗΠΙΠΙΠΙ οοπιπίσταης Ίππιοτες εχ- 

ἵχα ΤΓεγεῖ εἰ ἵγαπ[ρίτατε ρτομῖρεί, Γεὰ Ιπίτοτ[απῃ ῬΡο[[ιδ Το- 

Ρε]ΗΙ. Δο Παπίάεπι αΠεοίο ΟΟΙΓΡΟΤΕ επι {επεπθ, αξ 

αᾳπαε τεουτ[απα Ἠππιογαπι αἆ Ιπίεγηα {αο {1ροτε αἆ]ανεῖ, 

εἰἶαπι οΔΙΟΥΕΠΙ α]ἴαπι ΠΙΑΊΟΓΕΠΙ ΙΠΥεΜΙϊ εἰ οοτροσίς αερεϊία- 

ἀϊπεπι α παπι ζεργεμεμά[ί οοη[εγναῖ. 

ΧΧΥΙΠ. 

Θμεπιαάπιοάμπι αμίεα Ἰ]ωπίοτίδιως εγὶρίπία αππῖς αὖ[ος[]ως 

πες ια φματίαπαθ ππαρβὶς Πὶς φμῖ επἰρίπια [ιωὲ αΠΠΟ- 
μπα εἰ [επίογίδιω» 

Ώε πιπίαίῖοπε αεία[ῖς ἀῑοίαπα ε[ι αΏβῖ οορίο[α8, Ναπο 

{8119 ετῖτ [μπωπιαίϊπι ἀἴσετε,. ῬΡιαετα]ὶ Ῥ]αγίππσα ]αβεΠί 

[αησιϊη] εΙπηῃπε [οἶαπι Ἠαπιογθπι [ αεἰα[ῖ Τεπιρεταπιεη- 

ἔωπι [ρεοίεπις, ἀερετεπί ροῄιάετο,. Ύεταπι Ύπμπι εἰ α[ἴα- 

επι εἰ ἄπε ογάϊπε οἶθος 1ηβεταπί, α]]ᾳαοβ εἰίαπι ἨΠΠΙΟΓΕΘ 

ετμάοφ τεροπιΠῖ. ΈΟωιπι Υετο αἆ αἀο]ε[οεπίῖαπι Ῥείνεπε- 
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ὁπόταν ὃ᾽ εἰς τὴν τών µειρακίων Πλικίαν αἀφίκηται, τινᾶ 

μὲν ἤδη καλὼώς διαιτᾶταυ, βελτίονος ἀγωγῆς εὐτυχήσαντα καὶ 

οὕτως αὐτοῖς αἷμα πλεονάζει µόνον, ἔνια δὲ τῶν µειρακίων 

πολὺ χεῖρον ἢ οἳ σμικροὶ παῖδες. καὶ τοίνυν νοσεῖ ταῦτα 

συνεχώς τὲ ἅμα καὶ σφοδρώς αὈροίζοντα πλῆθος ὠμῶν 
χυμῶν. τοῖς ἐφεξῆς δὲ τῆῇδε τῇ ἡλικίᾳ καὶ μάλιστα τοῖς 

κακώς διαιτωµένοις ὁ πικρὀχολος ὑποτρέφεταυ χυμὸς, ὥστε 

πλεονάξειν τούτοις οὐχ αἷμα µόνον, ἀλλὼ κἀκεῖνον, ὥσπερ 

ὠχρά τε καὶ ξανθὴ χολὴ προσαγορεύεταυ καὶ γίνεται τοῦτο 
τισὶ μὲν ἄχρυι τριάκοντα ἐτῶν, ἐνίοις δὲ ἄχρι πέντε καὶ 

τριάκοντα. πρῶτος μὲν γαρ ὅρορ ἐστεὶ τῆς ἐπὶ τὸ ψυχρὸν 
µεταβολῆς ὁ τών λ ἐτῶν, ἔσχατος δὲ ὁ τῶν πέντε καὶ 

τριάκοντα. πολλοῖς δὲ ἐν τῷ μεταξὺ διά τε τὴν ἐξ ἀρχῆς 

φύσιν, ὅσα τὲ κατὰ τὰς περιστάσεις ᾖ) ἐτῶν 1} προαιρέσεων 
διαφορὰς ὑπαλλάττεται, τὴν ἀκμαστικὴν ἡλικίαν περιέγραψε" 

διά τοῦτο οὖν καὶ ὁ “Ιπποκράτης ἐνίοτὲ μὲν τοῦ τρίακο- 

σιοῦ μνημονεύει καθάπερ ἄρτι, πολλάκις δὲ πέμπτου καὶ 

τιπῖ, αΠααϊ εκ Ἠϊ πιε]ας εἀμσαια ν]οία υἱηπίαγ Ῥοπο 

εαπια!ιε οϐ οαπ[απι [οἱα5 [απραίς 1π 1] τεάαπάα!ϊ,. ΑΠ 

ψετο Ίοηπςσο Ρε]οτεπι Παπ ρατνί ριαετὶ ταῖοηεπι γἱοίπα 

Γεφπμπίατ, ΌΏιδτε ομπιυ]αία Ἠμπιοταπι ογμάοταπι οορίᾶ 

α[παμῖς εἰ νεμεπιεπ]Ὀαθ πποτβΙ5 οοΠ[ΠΙοίαπΕΗχ,. Αεἰαϊε νετο 

Γεηαεπ!ϊ Βἱ]1ο[ας Ἠππιος β]ση]ίατ, 6 Ρροι[ίπιααι φιὶ ῥρτα- 

νῖ εἰρῖς γἱοίαταηϊ αἀεο, ηἳ ΠΟΠ πιοάο [απρμῖ τεάμηἆεί, 

Γεά Ίναπιοτ εἰἶαπι 116, ααἱ εἰ Ρα]ιάα εἰ [ανα Εἱ1ἱ6 πμπ- 

ουραίατ, 1ά αυμἴεπι Πἱ π[απε αἆ απηϊπι ἰτίσε[πιαπι νε] 

υ[ᾳιο αἆ ἰτίσεβπιαπα οαὐπίαπ. ΕΠ επῖπα Ργίπαπα αἆνε- 

η]επ[ῖ5 {γ]δογ]5 1ΠΙ1 μπι απηΠΦ {τίρεβπιας, εχίγεπιαπι ἱγ]- 

5εῄπιας εἰ οαπω]ηίας, Μι] Υετο ΠΠεὰΙ Ιπίεγ Ἠο αηηϊ 

ἴππα ῬΤορίετ παίυγαπι 88 1ρ[ο οτἵα οοπἰταοίαπα ἵτππι ΡΙο- 

Ρίες αἰῖα οπιπῖα, α4παο οἰγοιτω[απΗῖς ααἲ οοπ/[αεαά παπι 

νε] Πιάϊογαπι νατείαίο αἀο]ε[οεηίίαπα ἀπιππίαηεν οα]ογί8 

η {πΠρας πιμἰαιίοπεπι ρτπηϊ αἴίμ]ετο, Εί Ἠαπο απἶάεπι οἳ 
οαυ/ασ Ἡἱρροογαίε Ῥ]ετυπιφιιο ἱπρεβπηαπι ἀῑοῖε, τξ Ἠοο 

Ίοουο [αερο {πίσεβπιαπι οφυἱπίμπι ποπημαί,  Ἀεπο οπίπι 
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τριακοστοῦ. τῷ γὰρ ἄλλας ἄλλοις γἰνεσθαι μεταβολὰς οὐχ 
οἷόν τε ὀρίσαι βεβαίως ἓν ἐφ ἅπασι µέτρον κοινόν. ἀλλὰ 

τούτου μὲν αξί µου µέμνησο λελεγμένου καὶ πρὀσθεν ἐν τῷ 

τρίτῳ περὶ κρισίµων ἡμερῶν λόγῳ, μεμνημένος γε μὴν αὐ- 
τοῦ καὶ προσδεὶς τοῖς προειρηµένοις οὐ χαλεπῶς εὑρήσεις 

τὴν αἰτίαν ὧν κατὰ τήνδε τὴν ῥῆσιν ὁ “Γπποκράτης ἔγρα- 

Ψεν. ὥσπερ γὰρ ἐν ταῖς ὧραις τοὺς ἓν τῷ Θέρευ θερμαν- 
θέντας ἐπὶ πλέον χυμοὺς καὶ ὡς ἂν εἴποι τις ξέδαντας 

ἀναγκαῖον ἦν γεννῆσαι τὸν μελαγχολικὸν χυμὸν, ὃν διαδεξά- 

µενον ἠθροισμένον ἐν τῷ σώµατι τὸ φΏινόπωρον, ἅτε ψυ-- 

χρὸν ὂν οὐκ ἐπιτρέπει διαπνεῖν ὁμοίως ἐκτὸς οὐδὲ κενοῦ- 
σθαι ῥᾳδίως, οὕτως ἐν ταῖς ἠλικίαις ἡ παρακμή. ὅσον γὰρ 

ἐν τῇ ακμῆ ξέσαν τῶν χυμῶν εἰς µέλαιναν χολὴν μετέβαλε, 

τοῦτο δυσκύλως αὐτη διαφοροῦσα τοὺς τεταρταίους μᾶλλον 

ἐργάξεται πυρετοὺς, καὶ χρόνου γὲ πλείονος δεῖται τοῖς κατὰ 

τὴν ἡλικίαν ταύτην πρὸς τὸ καθαρθῆναι τὸ σώμα τῆς 

τοιαύτης χολῆςι ὅθεν ἄχρι τοῦ γήρως ἐν τῷ μεταξὺ τὰ 

μελαγχολικὰ πάντα γοσήµατα τοῖς μὲν μᾶλλον πλεονάδει, 

οετίο οοπ/[Η[αἵ Ροίε[ῖ πητς οπιπ]απι οοπιπιαπῖς πιοᾶας, αποά 

αἶϊαο ας ππίαίῖοπες Ιποϊάαηϊί,. Ὑοδγαπι Ἠμ]ας ία παϊμῖ, 

ἆε απο εἰαπι Ῥτῖις ἀῑοίαπι εβ 1π Ἰρτο [εγίῖο ἆε ἀῑεβας 

εγ]1εῖς, Ῥετρείμο τεσοχάατα. Οιποςά { {εσετῖ εἰ ρταεσεάεπ- 

Έδρας οοπ]απχοετῖδ, ποπ επί ἀῑοῖ]ε εΟΓΙΠΙ οβΙ[αΠΙ ϱ1αθ 

Ἰοο Ίοσο [ογρΠί ἨΗιρροεταίες τερεχῖτο. Ίαπι οεπιαάπιο- 

ἆσπι 1π 1ρῇς αππὶ {επιροτίρης πεοε[Πε ε[ι Ἠαπιογες Ῥ]α5 

Ίβο Ῥετ αε[ιαίεπι εχοα]εί[αείο αἰᾳαε παἲ Πα ἀῑσαπι {ε-- 

νε[αοίος 1Π αἴγαπι Ῥϊΐ]επι οοπΥετῖ, «παπι Τπ ΟΟΓΡΟΓΕ οο0ᾶ- 

οεγνηίαπι αὐ{ΙπΙΠΙς εχεῖρΙεπδ, οποπίαπι Γσῖάας ε[, ποπ 

Ραἰ[ίατ αεααο ἁ[]ατί πεο [αοῖ]ε νασπατὶ, Πα εἰ ἵπ αειαίῖ- 

Ῥης ἀεο[παίίο, Όμας ἰοίαπα ἴ]]α Ἠπαπιογειη φπἱ Ῥετ ν]- 

σοτεπι αεἰα[ῖς Πεγνεης 1 αίταπι Ῥή]επι ἱταπβῖέ, ἁἀ[ιοα]ίετ 

εχ]ιαίαπς, πημ]ίο ε[ι αἆ Τερτες απατίαπας ΡτορεπΠου, Εξ 

ΠΠ αππάεπι απῖ Ἠαπο αείαίεπι ἀεραπί, Ίοηρε ππα]ας [ρα- 

μπι αἆ γαοιαίΙοπεπι λη]α5πιοᾶἱ ἨἩυπιογῖς ἀε[ιάεταπί. Οπαπι- 

οὔτεπι ἆππι αΏ εα αἆ Γεπεοϊαίοπα 1{Πτ, αὐΙάαπα πιασῖς, αΏῖ 

αιίεπι ππ]πις ΠΙΟΤΡΙ5 ΟΠΙΠΙΡΗ8 πιε]απολμο]οῖς [οαίεπί, τί 
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τοῖς ὃ᾽ ἧττον ἑλέφαντὲς, καρκίνου, λέπραι, μελαγχολίαι καὶ 

τεταρταῖου πυρξτοί. 

κὺ. 

Τὰς δὲ ἀποστάσιας εἰδέναυ χρὴ τοῦ χειμῶνος μᾶλλον }ι- 

νοµένας χρονιωτερόν τὲ παυοµένας ἧσσόν τὲ παλινδρο- 
µοίσας. 

Τρεῖς ἀποφάσεις ἐποιήσατο περὶ τῶν ἀποστάσεων ὃ 

Ἱπποκράτης κατα τὸν ἐνεστῶτα λόγο», µίαν μὲν καὶ πρώ- 

την ὅτι γίνονται μᾶλλον ἐν χειμῶνι, δευτέραν ὃ᾽ ὅτι χρο- 

νιώτερον παύονται, καὶ τὴν τρίτην ὅτι παλινδρομοῦσιν ἧς- 

τον. [680] ὅτι μὲν οὖν ἐν τῷ χειμώνι γίνονται μᾶλλον ὃὁ 

πλεονάζων ἐν αὐτῷ χυμὸς ἐνδείκνυται. λέλεκται γὰρ ἤδη 

καὶ πρὀσθεν ἐκκρίσεσι μὲν τοὺς θερμοὺς, ἀποστάσεσι δὲ 
τοὺς ψυχροὺς κινεῖσῦαι χυμούς. ὅτι δὲ καὶ χρονιώτερον 

παύονται, τήν τὲ τοῦ χυμοῦ φύσιν αἰτιατέον ἐστὶ καὶ τὴν 

τοῦ περιέχοντος ψυχρύεητα. διαφορηθῆναι μὲν γὰρ δεῖ 

πάντως τὸν κατασκήψαντα χυμὸν, ἵνα Φεραπευθῇ τὸ ἀπό- 

εἱερ]ιαπίϊς, «οαποτῖς, Ἱερτῖδ, πιε]απο]ο]1 εἲ {Γευεῖδιας 

απαγίαηῖς. 

πΧ. 

δοῖτε αμίεπι εοπνεπῖε αξ[οε[]ως Ἠϊεπιε πηαβὶς οοπΕίΠΡεΓε, 

ιαγάίμσφ με οε[]ατε εξ πιῖπις ΤΕΟΜΥΥΕΤΙΕ. 

Ττες ἆε αΡ[οεβιθις επαπεϊαβίοιος Ἠαο οταίῖοπε Ἠίρρο- 

εγαῖες οοπ{εοῖί. Όιπαγαπι Ῥτίπια εΠ, εοδ ροϊ[Ππιαπι ῥρεΓ 

Ἠτεππεπι οχοϊἰαγ]. Ῥεοιπ(α ἰαγάῖμφ ἀε[μπεγε. Γεγίῖα πιῖ- 

ΏἩς τεγνετί. Οιποά αιϊάεπι πιασῖς Ἠϊεπιε ρεπετεπίατ, Ἰα- 

ΤηΟΤ 1Π ἀρία εχ[αρεταηπς Ἰπά]σαί, Ὀ]είαπι επῖπι εἴἶαπι απίθ 

Γα1ΐξ οαἱ]άος εχοεγηῖ, {πΠρίάος αὐίεπι αρ[οεάετε. Οποά 

απίεπι ἰαγάῖας ἀε[ιπαπί, αἆ παίπταπι Ἠαπιοτίς εἰ απιδίεπ{]θ 

{γ]σϊὰ1{βίεπι οα[α γε[εγεπάα ει, ἸἹἈαπιαάε πεοείε εβ Ίιι- 

πποχεπι ἀῑρετί, αἱ αρί[οε[πε, τί 1ρ[ε αΡ[οεί[ας οπγθέΙ. 
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στηµα. ὁυσδιαφορητότεροί τέ εἰσιν οἱ παχεῖς καὶ ψυχροὲ, 

καὶ µάλισθ ὅταν ἡᾗ καὶ τὸ περιέχον ψυχρόν. διὰ δὲ τὰς 
τοιαύτας αἰτίας καὶ παλινδρομοῦσιν ἧττον, ἐπειδὴ κἰνησίν 

τινα τοῖς παλινδρομοῦσυ προσεῖναι χρὴ, δυσκίνητοι ὃ᾽ οἳ 

ψυχροί. 

Δ.. 

"στις ὃ᾽ ἂν ἐν πυρετῷ μὴ Θανατώδει φησὶ τὴν κεφαλὴν 
ἀλγέειν Ἠ καὶ ὀρφνῶδές τι πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν φαίνεσθαι, 

εἰ καὶ καρδιωγμὸς τουτέω προσγένηται, χολώδης ἔμετος 
παρέσται. ἢν δὲ καὶ ῥίγος προσγένηται καὶ τὰ κάτω 

µέρη τοῦ ὑποχονδρίου ψυχρᾶ έχη, καὶ Φᾷσσον ἔτι ὁ ἔμε- 

τος παρέσται. ἦν δέ τν πίῃ ἢ φάγη ὑπὸ τοῦτον τὸν χρό- 

γον, κάρτα τοῦτο ταχέως ἐμεῖταν. 

Τερὶ τῶν αὐτομάτως γινοµένων ἐμέτων κρίσεως λόγῳ 

διδάσκει νῦν ὁ “/πποκράτης. ἔστε ὃ) αὐτῷ πρῶτος μὲν 
διορισμὸς ἀπὸ τοῦ μὴ θανατώδες εἶναι τὸ νόσημα, κέκληκὲ 

δὲ ἤδη περιεστηκὸς οὐκ ὀλιγάκις τὸ τοιοῦτον. δεύτερον δὲ 

Αι ἀἰ[ιοϊ]ῆπιο ἀῑρεταπίατ οτα[Π {σίάίαπε, Ῥταε[ογεῖπι 

{ απιδίεης {πὶσίάις5 ε[. Φεά εἰ {Πρίάϊ Ἰαιιά {αοῖ]ε πιογεΠ- 

ἴασν φπαςδ απἶάεπι οῦ οαιι[α5 εἰἴϊαπι Τ6ΥεΓΙΙ ποπ [ο]επῖ, 

ΧΧΧ. 

Ομίεμπφμε νεγο τι Γεῦτε ποπ {εια[ὶ ἀἰπεγιε οαρµὲ ἄο]εγε 

αμ εἰἴατι ῬγαςἘ οσι[ι ΓΕΠΕΟΥΟΓ Τα ο μιά ἆαπα αβρατετε 

αμὶ οτἰς υεπιγίομὶ ππογ[μ5 αεοε[]ετίε, εἰ δ[ίο[α υοππῖείο 

αἀετίει [ νεγο εθίαπι τὶροτ αοεε[]ετίε ει ἴπ[ογίογες ιγγρο- 

ελοπιάγἰἰ ρατίες {τὶσιάας Παβιετιε εἰ αἆλμο οἴϊμς υοπεῖέις 

αὐεγίες αἲ [ φμίᾶ [μὸ τὰ ἑεπιριως δίδεγίε αιε εἀετίε, τὰ 

Ῥεγφικάτα οεἰετίίεγ εωοππεῖ. 

Ώε νοπἶριις [ροπίε Ῥετ ονΙ[Ππ οχοῖ[αϊ1 πππο ἆἰ[Πετῖε 

Ηπρροοχαίεδ. Όπα ἴπ το ϱεπῖπαπι αἀμ]ρεί ἁῑ[Ιποοπειη, 

Γτἴπιαπι αυἶάεπι πε Πὶ ]Πεία]ῖ πιοτβραςδ, 4πεπι Ηιρροογπίες 

ΏΟΏ Χ8ΤΟ απίεα πιοτριπι {αἱαῦτεπι αρρε]]ανίῖ, Ῥεραπάαπι 
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ἀπὸ τοῦ τὴν κεφαλὴν αλγοῦντι τῷ κάμνονεε πθοφωθεκόαί 

τι πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν η. ὕπερ σηµαίνει τὸ μέλαν 

ἐξ ἀναθυμιάσεως χολῆς ἕανθῆς ἀκράτου γενόμενον. αὐτὴ 

γὰρ ἐπὶ πλέον Ὀερμανθιῖσα καὶ ὡς ἂν εἴποι τις ὑπεροπτη- 

θεῖσα, µέλαιναν ἀναθυμίασιν, οἷον λιγνύν τινα πρὸς τὴν 

κεφαλὴν ἀναπέμπευ, δι ἣν αἱ κεφαλαλγίαυ γίνονται. ὕσον 

ὃδ᾽ ἂν αὐτῆς ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀφίκηται, Βολερώτερον 

ἐργάξεται τὸ κατ αὐτοὺς ὑγρὸνι λαμπρον φύσει καὶ καθα- 

ϱὸν ὑπάρχον, ὡς γένεσθαἑ τινα καιάστασιν ὁμοίαν τῇ περὶ 

τὸν καθαρώτατόν τὰ καὶ φανότατον αέρα, δεχόµενον ἐξαί- 

Φνης εἰς ἑαυτὸν ἤτου καπνώδη τινὸ 3 λιγιυώδη  μελανό- 

τητα. ταύτης οὖν τῆς ἀναθυμιάσέως αἰσθανόμενον τὸ ἅτι 

ἐγκεφάλου παραγἑνόμενον εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς ὀπτικὸν πενεὺ-- 

µα, καθώπερ ἐπὶ τῶν ὑποχεομένων τὴν φαντασίαν ὦν εἷ- 

πεν ὀρφνωδῶν ἀποτελει' γινομµένης ὃὁ) ἐνίοτε κάκ τῶν κατὰ 

τὸν πνεύμονα τύπων ἀναθυμιάσεως τοιαύτὴς, διακρίνομεν 
3 ωΝΡ , .ὰ , 3 

αὐτὴν τῆς ἀπὸ στομάχου τῇ Μαρδιαλγίᾳ. πνεύμονα μὲν γαρ 

οἳ τοιοῦτοι ᾿χυμοὶ λανθάνουσιν ἤτου (46039) δυσαίσθητον 1 

νετο πῖ ἄεσεγ οπρ[ῖς ἄο]ογο νεχαίις πίστα ᾳπαεάαπα, (αά6 

Ἡϊρροεοταίες ὀρφνωδη ἀῑκίε, απο οσιμ]οθ γετ[ατί ραξεῖ,. «14 

αιοά αοοῖα[ί ανα Ῥίε Πποετα Ναροτεπι επι (ίεπίθ, ΄Ἠαεο' 

εωίπι αδῖ Γαρτα πιοάσπι ἱποπ]αετξ εἴ, αἱ Πα Ίοφατ, Γα- 

Ρεταάα[ία Γαετίς, αἴταπι απεπάαπι ΥΒΡΟΓΕΠΙ ἨΟἨ ἀϊ[Παα]οπι 

{α]1σπῖ εκ]ια]αί. 1π. οβραῖ, ἃ 9πο οαρῖς ἀο]ογες Ῥτγουε- 

πϊμηί, Οπος απίσπι εκ εο Ρεινεπῖῖ 1π οοι]ο 1ά Ἡωπιο- 

τεπι, απεπι 1 [ρ]επάεπίεαπι ΡΗγάπι(πε παϊητα οοπίτιεηῖ, 

οΏα[οαί αἀεο, πὲ ρατί[ππιο εἰ Γρ]επάΙάϊ[ππιο αξτῖ, απ Πέ 

τερεπίε Ῥτας {απιο απί Γαρίπο οὑ[οαταίας, βπι]ῖς εί 

νιἀεαίατ. Όπεπι Υ4ροΓεπι 1]]ε νΙάεπαΙ Γρϊτίίης, απ α ϱε- 

Τ6ῦΤΥο ἵπ οσπ]ος. ρτοΠοΙ[οιίαγ ΠἨαπτίεηδᾳ Πΐρτα Ί]α, α4παθ 

ἀῑκίι Ηἱρροοναίε», Ποιῖ Ῥετ [ωΠα[οπος Ππιαρίπαίασ, θεά 

απ πα ΥαΡος Ί]]ε Ρο[Πί εἰῖαπ εκ Ῥυπιοπε εΠεττί, οογά]ς 

ἀοϊογαε ἀῑ[εεγπίπιας 4Ώ εο, απεπι γεπἰτίοα]ας παπί, Ηὶ 

Ώαππαις Ἰαπιοτες Ῥαίπποπεπα Ἰαίεπί, ααοά γε] ποπ {αοῖ]θ 

ἐρ[α Γεπ[ϊαξ νεὶ πα]]άαι ΡΓοχ[α5 Ῥο[μάεαί Γεηίίεπαϊ νἷπι. 
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παντελώς αναίσθητον ὄντα. τὸ δὲ τῆς γαστρὸς στόμα, κα- 

λεῖται δὲ τοῦτο, ὡς ἴσμεν, καὶ καρδία διὰ τὸ μέγεθος ὧν 
ἔχει νεύρων αἰσθητικῶν, οὐδὲν λανθάνευ τῶν κατ αὐτό. δα- 

κιόµενον οὖν ὑπὸ τοῦ πικροχύλου χυμοῦ τὸν καλούμενον 

οὕτω καρδιωγμὸν ἐργάξεται, διὸ καὶ χολώδης ἔμετος αὐτοῖς 

γίνεται. τοιοῦτον γὰρ καὶ ὁ Θουκυδίδης ἐδήλωσεν, ἔνθα 

σησὶ, καὶ ὁπότε ἐς τὴν καρδίαν ἐστήριξε, ἀνέστρεφέ γε αυ- 

τὴν. καὶ αποκαθάρσεις χολῆς, ὁὅποσαυ παρὰ τῶν ἰατρῶν 

ὠνομασμέναι εἰσὶν ὑπίεσαν. τὸ γὰρ αἀνέστρέφεν ἐπὶ τῆς 

πρὸς ἔμετον ὁρμῆς εἶπεν, ευθέως γε καὶ καρδίαν ὀνομάσας 

τὸ στόμα τῆς γαστρός. διὸ δὴ καὶ τὰς δήξεις αὐτοῦ καρ- 

διωγμούς τε καὶ καρδιαλγίας ὀνομάζουσιν. [681 1] ἑτέρωθε 

ὃ᾽ “Ιπποκράτης ἔγραψεν ὡς τὸ κάτω χεῖλος τὸ αὐτὸ ἐπι- 

σημαίνει τοῖς οὕτως ἔχουσιν οὐχ ἠσυχάξον, ἀλλὰ διασειύµε- 

νὀν πως, ἐπειδὴ δακνόμενος ὑπὸ τῆς χολῆς ὁ ἔνδον τοῦ 

στομάχου χιτὼν τὴν τοιαύτην τὸ χεῖλος λαμβάνει κίνησιν. 

ἐμάθομεν γὰρ ἐκ τῆς ἀνατομῆς ἕνα τοῦτον ὅλον εἶναι τὸν 

χιτώνα συνεχῆ καιὼ πᾶν ἑαυτῷ τῆς ϐ' ὕλης γασερὸὺς καὶ 

τοῦ στομάχου καὶ γλώὠττης καὶ οὐρανίσκου καὶ ὑπερωας ὅλου 

ΑΙ νετο νεπίγ]ἰοι] ο5, αιποᾷ εἰῖαπι ος ἀῑοῖ πεπιῖπεπα Τα-- 

διῖ, Ρτορίες ΠΕΓΝΟΓΗΠΑ ᾳἩος Παῦεί [επεπῖαπι πιαρη τι ἁἶ-- 

Ἠεπα ΠΙΜΙ ποπ γρεγοῖρίί αιοὰ ἵπ 1ρ[ο εΒ. ᾖίαπαε ἆ4ε- 

χποτ[υπα αἳ Ἠμπιοτε ΒΙ]Ιο[ο οογάῖς ἆο]οτες Ἰπνε]ηί, απἀε 

εἰ Ρἱ]16 νοπηίι Ργοσεάαπί, 14 επῖπι εἰἴῖαπι Τ[αογάιάθς 

Ἱπά]οαν]ί [ογίρεπς Ίπο Ἱπ πιοάµπι: αἴφις μδί ἵπμαε[ιε 

οογαἰ ἱρ[ωπη /μόνεγεῖε ει Γμὸ[εφιμίαε [μπε διἰς φαοματίοπες, 

οµας ππεαϊεί ργοᾶίάετε. Ίἵαπι αιοά αἲ «ος [αργεγ[απι 

Γα1[ε, ἆς 1ἱ]ο νοπιεπᾷί οοπαία ΙΠίε]]εκῖ, ΄ Έσσορ απίεπι εἴ 

οος νοσαπί νεπἰτιομ]ῖ ο5, Ῥτορίεγεα αποά ας πιοτ[αβ 

οοχῖς ἆο]οτες ἀῑοεῖ [ολίαπι εΠ. δοτρ{Πί αμίεπι αἰο 1π 

Ίοεο Ηἱρροοναίες 1π Ἠῖς, αι 1ο α[εοίί [απ πιοάο Ίάεπι 

α Ίαῦγο ΙΠΓΕΓΙΟΥΘ ΠΟΠ αι]είο, [εά πποία νεμεπιεηίεν αρί- 

ταίο Ιπάϊσατϊ, Ἰαππααθ Ιπίεπα γεπίτίοα (απῖοα α Ρε 

ἀεπιογ[α ἰα]ῖ ἵπ Ίαρτο πιοία5 οοποϊαίατ. Ἠἰάοίπιας επῖπι 

εκ απαίοιηε απο ἰοἴαπι {απίσαπα οιημί εκ Ρρατίε οοπ ΙΙ η αι 

ε[[ε ἔαπι ιηῖνεγ[ο νεπἰχίοα]ο ἴππι σα]αε; ἴππα Ππριαε ἴαπι 
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τε τοῦ στόματος. οὗτος οὖν αὐτός ἐστιν ὁ καὶ τὰ χείλη 

διασείων, ὅταν ὑπὸ δριµείας χολῆς ἠθροισµένης ἐν τῷ στό- 

µατι τῆς γαστρὸς δάκνηται. πέφυκε γὰρ οὗτος ὁ χυμὸς 

ἐπιπολάξειν ὑπὸ κουφότητος καὶ διὰ τοῦτο ἐπὶ τὸν στόµα- 

χον ἀνέρχεται, καταλιπὼν τὸν πυθμένα τῆς γαστρὸς, ἐμεῖ- 

ταἑ τε ῥᾳδίως. ἂν δὲ καὶ ῥϊγορ ἐπιλάβη τηνικαῦτα τὸν ἄν- 

Όρωπον, ἔτι δὴ καὶ μᾶλλον ὁ ἔμειος οὐ Θᾶττον µόνον, αλλὰ 

καὶ πλείονος ἔσται χολῆς, εἰωθότος ὡς τὰ πολλὰ τοῦ ῥίγους 
ἔμετον χολῆς ἐργάζεσθαι, καθύτι καν τῷ περὶ αυιοῦ δέδει- 
πται λόγω. καὶ μὲν δὴ καὶ εἰ πίῃ τι καὶ φάγῃ κατὰ τὸν 

καιρὸν ἐκεῖνον ὁ ἄνθρωπος, ἔτι δή καὶ μᾶλλον ἐμεῖται τα- 

χέως, ἐπειδὴ συνδιαφθείρεται τὰ ληφθέντα κατὰ τὴν γα- 

στέρα χολῆ. 

λα. 
, λ - Ἀ ” « ε , ” Π ὁ 

Τουτέων δὲ οἷσιν ἂν ἄρξηται ὁ πὀνος τῇ πρωτη ἡμέρη 

γίνεσθαι, τεταρταῖοι πιεζεύνιται μάλιστα καὶ πἐμπταῖου ̓  
Ε Π ΔΝ ε ΄ ᾿ / ς ; / 

ἐς δὲ την ἑβδθμην απαλλάσσονται. οἱ μέντοι πλείονες 

αὐτῶν ἄρχονταυ μὲν πονέεσθαι τριταῖου, χειμάζονεαι δὲ 

Ρα]αΐο ἔππι {οί οχἵ. Ἠαεο 1βῖίας ε[ἴί αιιαθ Ίαρτα πιοία 

εχασ!ίαι, { ᾳααπἆο αἲ αογὶ Ρε 1Π οτε νεπἰγ]ου]Ι οοἱ|εοία 

πιογάεαίατ. ΘΒο]εί ΘΠΙΠΙ 15 Ἠάπιος Ρταε Ἰεντίαίε ΘΠΙΕΓΡΟΤΘ. 

Ἐαπιᾳπο οἳἨ οαυ[απι τε]οίο νεπίτιοα {απάο 1π ο 1ρῇπθ 

οοπ/οεπάτί οἱ νοπιϊία {αοῖ]αε οἀαοϊίαχ. Οιοά ΠΠ ἴαπο είϊαπι 

Ἠογγος Ἰοπ]ίπεπι 1ΠπναΓετίίέν 1]ε Ῥϊ]επι πημ]ίο ἨοΟπ πιοάο 

οἶμας, νεγαπα εἰῖαπι αὈιπάαηίας ενοπιχεί. Ἠοιτοτ επἶπα 

[περε νοπηίαπα Εἱ]16 Ῥτονοσαξ, απεπιαἀπιοάμπι 1π Ἠρτο, 

αυῖ ἆ4ά 1ρ[ο [οπρίας ε[, ο[ιεπάίπηας, «ἱ νετο αφαῖά Γαβ 

Ἰοο ἴεπιρας ἆ4θσεχ εἀετῖί νε] Ῥἱρετῖ, πιμ]ίο εἰῖαπι ϱεΙΕΓΙ18 

νοπιεί, αποά Ί]α αααε Γ[απρία {απῖφ 116 1 γεπἰτῖομ]ο 

οοπἰεπία οοτταπιρα!, 

ΧΧΧΙ. 

Ομίῖδις αμίεπι Ίιογμπα ἰπεερετιέ ἀοίογ ῥτίπιο αε [ιετὶ, ἰὲ 

4µατιο ἀἰε Ργεπαιπεμγ Ἱππααίππε εἰ αμµίπιο, αἲ [ερίῖππο 

ἰἰδεγαπέμγ. «Ομῖπ εογµπα ρἰεγίφιμε ἰεγιῖο ἄίε ἄοίεγε ἱπεὶ- 
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μάλιστα πεμπταῖοι, ἁπαλλάσσονται δὲ ἐναταῖου ἢ ἔνδεκα- 

ταῖοι. οἳ ὃ᾽ ἂν ἄρξωνται πεμπταῖου πονέεσθαι καὶ τᾶλλα 

Κατα λύγον αὐτέοισι τῶν πρόσθεν γίνονται, ἐς τὴν τεσ- 
’ - 

σαρεσκαιδεκάτην κρίνεται ἡ νοῖσος. 

Τρεῖς διαφορὰς εἴρηκε κατὰ χρόνον ἀλγήματος κέφα- 
λῆς καὶ τρεῖς προθεσμίας τῆς κρίσεως αὐιῶν. πρώτη μὲν 

οὖν ἐστι διαφορὰ τῆς κατὼ τὴν πρώτην ἡμέραν τοῦ νοσή- 

µατος, ἀρχομένης τῆς κεφαλαλγίας, δευτέρα δὲ τῆς κατὰ τὴν 

τρίτην, τρίτη δὲ τῆς κατὰ τὴν ἕ. ἁπάσαις γὲ μὴν αὐταῖς 

κοινὀν ἐστιν εἰς τὴν δ' πως ἡμέραν», ἂφ ἧς ἠρξαντο τελευ-- 

τᾷν. ἡἢ μὲν οὖν κατὰ τὴν πρώτην ἀρξαμένη τὴν ἑβδύμην 

ἔχει αὐτὴν κρίσοιµον, ἡ δὲ κατὰ τὴν τρίτην, ὅσον ἐπὶ τῷ 

τῆς ἑβδομαάδος αρι»μῷ τὴν δεκάτην. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἔστιν αὕτη 

κρίσιµος, εἰς τὴν ϐὉ ἡἢ ἑνδεκάτην ἡ κρίσις ἀφικνεῖται τῆς 

ἑβδομαδικῆς προθεσμίας του πρωϊαίτερον τ ὀψιαίτερον 

Φιιέραν µίαν. καί µοθι µέμνησο παᾶλιν ὅτι καὶ τῆς 9’ ἡμέ- 

ϱας ὡς κρινούσης ἐμνημύνευσὲ νῦν καθάπερ καὶ πρὀσθεν, 

Ῥϊωπεν ]αείαπεμγ αμίεπι πιαπῖππε ομῖπίο, ϱ«ΕΥΜΤΊ ΠΟΠΟ αμ 

ππάεεῖπιο Ιἰδεγαπιμγ. ()μῖ νετο φμίπιο ἄἰε ἀοίεγε «οε- 

Ρεγὶε εἰ εαείεγα ργο ταϊτίοπε ρτίοτίδις ἐρ[ς αοεϊάμπε, αἆ 

ἀεείπιμπι ο µαγιπι επι ]ιαϊσαιι πιοΓδις. 

Ίνες ἆο]ογίς οαρ115 1 {ΕΠΠΡοΓϱ ἀῑΠετγεπίϊ]ας εχρτγε[ιί 

ἰοἰϊάεπιααο ρταε[οτΙρΠἰ ἀῑες ἵπ ααἴρας βπρα]αε ]αάἱσαπίας, 

Οαγύπι Ῥτίπια ε[ὶ ἀο]οτῖ οαρΙΙῖ ΡΓΙΠΙΟ ἀἱε, 43ο οοερῖς 

πιογῦαθ, 1πΥαάεη[ϊ. Βεοιπάα ἴεχιῖο, Τεγίῖα απίεπι απῑηίο, 

Ἡοτιαπα απῖάεπι ἀο]ογαπι ΟΠΙΠΙΗΠΙ ΟΟΠΙΠΙΙΠΘ εΠ ἀῑε {εγθ 

[ερίίπο Ῥο[ίᾳααπι οογτῖριαετ]ηϊ ἀε[ίπετε, ΕΥΡΟ απ Ρτῖπιο 

Ἰπομοανί, Γερίίπιαπι Μαῦεῖ ἀεογείοτῖααι, αϊ {ετί]ο οοερῖΐ, 

ἀεοίπιαπα, { παπιεγαπι αἱ ἆεπα [ορίεπαγίαπι [ρεείειπας. Αἲ 

αυπῖα ἀεεΙπΠδ ποἩ [οἱεῖ ]αάϊσαγα, Ἠοπο νεὶ απἀεείπιο Ἱα- 

ἀῑοίαπι Πεί, πο [ο]]ιοεῖ ἀῑς οε]ετῖας νε] ἰατάϊῖας ἀεβητίο 

11ο Ῥρενε Περάοπιαᾶας επιρογε. Ὑε]ῖπ αίεπι πιεπιϊπεγῖθ 

αἀάμοίαπα ε[ῖο Ἴιοο Ίοεο ἀῑεπι ποπαπα αἳ ]αάϊοαηίεπι, 
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ὡς ἔδειξα, τῆς τρίτης, οὐ κατὼ τετράδων ἡἢ ἑβδομάδων πε- 

θίοδον ἐχουσῶν τὸ κρἰνὲιν, ἀλλὰ τῷ λόγῳ παρεμπιπτονσών, 

ὡς ἐν τοῖς περὶ αρισίµων ἐδείχθη. καὶ μὲν δὲ) καὶ ἡ τρίτη 

διαφορὰ τῆς κεφαλαλγίας ἡ κατὰ τὴν πέµπτην ἡμέραν ἄρ- 

χομένη ἄχρι τῆς ιδ ἐκτείνεται, διὰ τὸ μὴ πάνυ θερμή τις 
εἶναυ καὶ πατἐπείγουσα, δηλοῖ δὲ ἐκ τοῦ καιὰ τὴν ὃ ἡμέ- 
ϱαν ἄρξασθαι καὶ διὰ τὸ τῆς ἑθδομάδος προστεθείσης ταῖς 

πρὠταις πέντε τὼς πάσας γίνεσθαυ ιβ κρίσιµον δὲ οὐκ εἷ- 

ναι τὴν εβ’, οὐ μὴν οὐδὲ προλαβεῖν οἷόν τ ἐστὶ τὴν µίαν 
ἡμέραν. ἐδείχθη γὼρ τοῦτο τῶν ὀξύτατα κινουμένων ἴδιον. 
εἰκύτως οὖν εἰς τὴν ιὁὐ' ἐξέπεσε. 

1ῤ. 
[682] «Γίνεται δὲ ταῦτα τοῖσι μὲν ἀνδράσι καὶ τῆσι γυ- 

ναιξὶν ἓν τοῖσι τριταίοισι μάλιστα. τοῖσυ δὲ νεωτέροισο 
γίνξιαυ μὲν καὶ ἐν τούτοισι, μᾶλλον δὲ καὶ ἓν τοῖσι ἕυν- 

Σχεστέροισε πυρετοῖσε καὶ ἓν τοῖσι γνησίοισι τρεταίοισιε. 

απεπιαᾷπιοάαπι εἴ ρΏς5, Ποαί ο[ἰοπάί, {ετίῖππι, ποη αιοᾷ 

Ἡ ἀἱε εκ αμαἰεγηῖ [ερίεπῖδνο οἰτοιίίρας νίπι ]πάϊσαμάϊ 

Ρο[Πάεαη!, Γεά ᾳαοᾷ χαἰίο 1π Ἠμπο ογάίπεπι οο5 1η[εγαῖν 

Ποαί 1π Ἠῦτις ἆ4ε ἀῑερις ἀεογείιογ]ῖς ζεπιοπβτανιπιαςδ, Αἲ 

Ψετο ἰετίῖα ἀοϊοχῖ οαρ115 ἀιπετεπιῖα ἀῑε αω]πίο εχοσῖεηθ 

αἆ οπαγέμπα ἀεοίπιιαι Ρτοἰεπαἰίαχ ρτορίογεα φαοά πθο ϱσᾱ- 

άΠία9 ΠπασΏα ε{[ι πεο νεμεπεπίῖα. Ῥετ[ρίοπαπι απίεπα εἴί, 

ηιιοὰά «παπι ἆοἱος ἀἷς ᾳαἰπίο Ργεμειάοτ]ί εἰ ρτιοτίρας 1]ὴ5 

αυἴπᾳαε ἀῑεδριις [ερίεπι αἰ αεοεζαπί, ΟοΠΙΠε5 ε[ιοῖ ἀποάε- 

εἶπι, ἀῑεπι νοτο ἀιποςεσΙιΙΠι ΠΟ οε[[ο ἀεογείογίππι ηες 

ψετο Ροί[ε Ἰιάϊοίμπι ἀῑς ΠΠΟ πιαίαγῖας Πε. Ἠοο επῖπα 

οι 1 μπι] πηονῬὶς ῥγοργίππι εἶ[ε οΓεμίαπι εΠ, ὀπτο 1Δ- 

Ὠιιο αἆ αματίαπ 4εομΏ ΙΙ ΡεσΥεΠ1Ε. 

ΧΧΝΠ, 

[ία αµίεπι οἰγὶς φμίάεπι εἰ τπμ[τετιδις ἵι ἐεγαῖς πιακίπιε 

οοπίπσωηι. «μπίογίδμς νετο ᾖ[ιωιε οιίάειι εἰ ἵπ Πΐς 

φεγμῖα πιαδἰς εἰ ἰπ ρετα[[άμς Γετίῤμς ει ἵπ ἰεβιεπηῖς 

εεγιϊαηῖς. 

ολΙΕνῦς ΤοΟΜ. ΧΥΙΙΠΙ,. ΡΑΠ6 ΤΙ. ή ἃ 
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Τοῖς μὲν ἤδη τελείοις, ἐφ ὧν εἴωθε φέρειν εν τῶν 

ἀνδρῶν. καὶ γυναικῶν προσηγορίανι ἐν πᾶσι τοῖς τριταίοις 
πυρετοῖς γίνεται τα τοιαῦτα διὰ τὸ γολωδεστάτην εἶναι τὴν 
ἠλικίαν. ἐν δὲ τοῖς νεωτέροις αὐτῶν οὐκ ἐν πᾶσιν, αλλ ἐν 

µόνοις τοῖς ἀκριβέσι τριταίοις, οἵπερ εἰσὶ γολωδέστατου. 
γίνεται δὲ κάν τοῖς ὀξυτάιοις νοσήµασι, γολωδέστατα γὰρ 

καὶ ταῦτα, καὶ δῆλον ὅτι καὶ τοῖς τελείοις πολλῷ μᾶλλον. 

ἀκύλουθον γὰρ ὂν τοῦτο τοῖς προξιρημένοις, οὐκέτι προσέ- 

γθαψεν ὡς καὶ πρὸς ἡμῶν νυεῖσθαυ δυνάµενον. 

λΥ. 
- ἡμάκ ο ῃ , - . 

Οἶσι δὲ ἂν ἐν τοιουτοτρὀπῳ πυρειῷ κεφαλὴν αἀλγέουσιν 

ἀντὶ μὲν τοῦ ὀρφνώδές τε πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν φαίνεσθαυ 

αμβλυωγμὸς γίνεται 3 μαρμαρυγαὶ προφαίνονται, αντὶ δὲ 
- , 3 ”- ς , Ἀ ο. . Ν Ἂ » 3 

τοῦ καρδιωσσειν ἓν τῷ ὑποχονδρίῳ Ἠἢ ἐπὶ δεξια η ἔτι 

αριστερὰ ξυντείνεταί τι μήτε ξὺν ὀδύνη μήτε σὺν φλε- 
γμονῇ, αἷμα δὴ διὼ ῥινῶν τουτέοισι ῥυῆναι προσδόκιµονν 

αντὶ τοῦ ἐμέτου, μᾶλλον δὲ καὶ ἐνταῦθα τοῖσιν νέοισε 

Ηι απ1βις αεἰας αΠπίερτα ε[, ᾳπος Ηἱρροεταίες νίτυ- 

συ εἰ πα ενα ποπηῖπε [ο]εί ἀεβρπατα, Ίαεο ενεπ]απί 

Ρε; οπ1πες {εῦτες {ετίαπας Ῥγορίος Ῥί]επι Ύᾳµαε ἵαπι α- 

ἴαὰς οορίο[[αια ε[. ἨΝαία νετο πΙΙποΙβΙ5 ποι ρ6; οπι- 

πες, [εὰ εχφυϊ[ίας ἀἁαπηίακαί πας Ρ{Πο[ιῄππιαε Γαπί. Εἰαπε 
αιίεπι εἰ Ῥεγ ππογρος αοπΙ[Ππιοδ, παπι οἱ 1 Γαπέ πιᾶ- 

πίπιε Ε1]οί,. ΕΙ πιπ]ίο απ]άειι ππασίς Ἰπ Τρίο αείαἰἷς νἰ- 

βοτθ. Τά ααοά ποι ε[ι αἀ[οτρίααι, απία εἰ εκ ῥγαθςε- 

ἀεπίῖρας οοπ{εφα]ίαν εἰ {αοῖ]ε α ποβίσ 1ηἱε]1σί Ροίε(. 

ΧΧΧ. ς 
4ἱ οµῖδμς ρετ Πι]μαπιοᾶἱ Γεύγεπι εαρµε ἀοἰεπείδις μγο τε- 

πεὐτὶς απίε οεμίος αρραγεπίϊδως νἰ[μς Πεδειιᾶο οοπεϊπβίε, 

νἱὐγαπίειοιε [γἱεπάογες οδνετ[απιιγ εἰ ρτο οἱ υεπιγί- 

εμέ Ἱπογ{µ ἵπ Πγροε]οπάτίο αἆ ἀενίγα αμε αἱ [γα 
αἰὶφμίά οοπεενιο ει πεφµε εµπι ἀοίοτε πιεφιε μπα ἴπ]]απη-- 
ππαξΙοπε, ἐς χο υοπαίει [απβιῖπειπ ε πατίδις Γωαμγμαι 
επ/[ρεοαπάμπι εβ. Ἰ]ασίς νετο ει ἠὶς ]μυεπίδις [απιβμῖ-- 



κ 
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τοῦ αἵμαιος τὴν ῥῆξιν προσδέχεσθαι, τοῖσι δὲ τριηκοντα- 

έτεσι καὶ γεραιτέροισεν ἧσσον, αλλὼ τοὺς ἐμέτους τού- 
τοισυ προσδέχεσθα». 

Τοιουτότροπον εἴρηκε πυρετὸν ὃν κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ 

λόγου διὼ τῆσδε τῆς λέξεως ἐδήλωσεν, ὕστις ὃ᾽ ἂν ἐν πυ- 
-” ; Δ 3 Π κ.” 

θετῷ μὴ Θθανατώδει φησὶ τὴν κἐφαλὴν ἀλγέειν. τὀῦτ οὖν 

κοιιὸν ἀμφοτέροις φυλαάξας τοῖς πυρετοῖς, ποινὸν αὐτοῖς ἔτυ 
” 9 Δ η ὁ 3 2 ’ ” 3 :ὃ δ᾽ « ’ 

ἔσεσθαι τὸ κριθῆναι ὃν ἐκκρίσεως ἔφη, τὸ ἴδιον ὃ᾽ ἑκατέ- 

ϱῷ προσέθηκεν ἐν τῷ τῆς ἐκκρίσεως εἴδει, Ίολώδη μὲν 

ἔμειον τῷ προτέρῳ, αἱμορῥαγίαν ὃ᾽ ἐν τῷ δευτέρῳ. τὰ δὲ 

τούτων δήλωτικα σημεῖα τῷ μὲν προτέρῳ τᾶ τὲ φανταζό- 

μενα Θεάματα ὀρφνώδη καὶ τὸν καρδιωγµὸν, τῷ δὲ δευτέ- 
3 Δ ’ 

ϱῳ αμβλυωπίαν τὲ καὶ µαρµαρυγας καὶ σὐν- (1608) τασιν 

ἐν ὑποχονδρίῳ χωρὶς ὀδύνης καὶ φλεγμονῆης γνωρίσματα 

μέγιστα τῆς ἄνω ῥοπῆς τῶν χυμῶν. εἰρήηκει δὲ καὶ ἔμπρο- 

σθεν αἱμοθῥαγίας ἑπομένας κρισίµως ταῖς καθ ὑποχόνδριον 
φλεγμοναῖς καὶ μᾶλλον τοῖς νἑωτέροις, ἐφ ὧν αἷμα πλεονά- 

πὶς εγαρεῖοπεπι επ/ρεοίαγε οροτίεἓ; αἲ τγίβε[ιπιιπα αππµήα 

αρεπείδως αμε εείαπι [επίοτίδις παῖπμσς [εὰ Πὶς φοπαείο-- 

πες εα/ρεειαπᾶαε. 

Ρεν Τεργεπι ε]αδπιοάί Ιπίε]1σΙῖ Ί]]απι, Ύααπι πο 

Ἠα]ας Γεχπιομῖς ἀεβρπαντῖ Ἰή νετρῖς: {[ ομί ἵπ [εῦγε πο 

Ἰειαἰί εαρµὲε ἀοίει. ΌὉποὰ απἶάεπι ΓεὈτί αἱτίφαθ σοΠΙπΙΙΠθ 

χεΙίπεμς, Ίου Ἱπίαρετ 1 οοπΙπΠε ἀῑοΙί ε[ε, ]αάἱοαγὶ 

ναοιαί]οπε. Ύεταπι αἰ]αο ρεοι]αγενι φθηάαπι ναομᾶ- 

Ποπ] [ραεῖεπι αβΙσπανίί, Ρποτίὶ ααάεπι γοπηϊίαα Ῥ]]]ο- 

{μπι αἰιεγὶ νογο [αηριαϊπῖς Ῥτο[ιβοπεπι. Εξ ρνῖοΓί αυ]άεπι 

ποίαδ νοπϊίιπι Ιπάϊοαηίες, [ρεοίγτα ϱΙάδεάᾶπι πιοηίε ϱ0Π-- 

οερία εἳ ἀο]ογεπι οοτ(ῖδ; αἰενῖ νεΓο οομ]ογααι Ιεῦαιιάί-- 

θα, [ρ]εμάογεςδ, ἰεπ[οπεπι ρταεοογάίοτα οἶίγα ἆο]ογεπι 

εἰ 1πΠαιΠΠΙΔΙΙΟΠΕΙΑ, πιαχἰπιᾶ Ρτο[εοίο Ἠαμποσῖς [αγ[απι αᾱ- 

{εεπάεπ!ῖ ἀοομπιεπία,. ΕΠ ααἴεπῃ Ῥτίαδ φαοφπε ἀῑοίαπι εχ 

ἹηΠα πια Γ{οπ]Όας ΡγαεοογάΙοχαπα [απσυῖπεηπι ἀθογείοσίο ΡΓο-- 

Γαπά1 [οὐίαπα, ρταε[ενίῖωι ]απιοσίρυς, 1π ααἶρας [αηραἱηῖς 

9 



999 ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΤΣ 
Εὰ. Οµανι. ΥΠΠ. [ 685. 6893. ] Εά. Ῥαῇ[, . (1683.) 
ξει καὶ αὖθις αὐτό τε τοῦτο νῦν προσέγραψε καὶ ὡς οἳ χο- 
λώδεις ἔμετοι τοῖς ἀκμάζουσε γίνονται. κατὰ δὲ τὸ πρῶτον 
τῶν ἐπιδημιῶν καὶ δακρύειν ἀκουσίως ἔφη τοὺς μέλλοντας 

αἱμοθῥαγήσειν ἐκ ῥινῶν. [685] ταῦτ οὖν συνθεὶς πάντα 
ἔτι τε προσθεὶς αὐτοῖς ἃ ὃν ἑτέρων εἶπεν, αεὶ προγνώση 
γενησομένην αἱμοβῥαγίαν καὶ µάλιστ ἐὰν ἐναργώς σοι φα- 
νήσεταἰ ποτε τὸ κατὰ τοὺς σφυγμοὺς σημεῖον ἐκκρίσεως, ὃ 

πανταχοῦ προηγεῖταυ τῶν κρισίµων αἱμορῥαγιῶν, 

λὸ’. 
Τοῖσι δὲ παιδίοισι σπασμοὶ γίνονται, ἣν ὃ πυρετὸς ὀξὺς ᾖ 

καὶ ἤ γαστὴρ μὴ διαχωρέη καὶ αἀγρυπνέωσί τε καὶ ἐκπλα- 
γέωσι καὶ κλαυθμυρίζωσι καὶ τὸ χρῶμα μεταβάλλωσι καὶ 

χλωρὸν ἡἢ πέλιον ἢ ἐρυθρὸν ἴσχωσι. γίνεται δὲ ταῦτα 
ἐξ ἑτοιμοτάτου μὲν τοῖσι παιδίοισι τοῖσι γέωτάτοισιν ἐς 

τὰ ἑπτὰ ἔτεα, τὰ δὲ πρεσθύτερα τών παιδίων καὶ οἳ 

ἄνδρες οὐκέτι ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ὑπὸ τῶν σπασμῶν 
ἁλίσκονται, ἣν μή τι τῶν σημείων προσγένηταυ τῶν ἰσχυ- 

αὈαπάαπίῖία εΠ. Ότποά αἳ ἀρίε παπο ἆεπαο αἀ]εοῖί αἰηιο 

εἰίααι νοπιίας Ὀ]]ο[ος εἶῖε ἵπ 1ρ[ο αείαιῖς νίσοτε. δεὰ εἴ 
Ῥτίπιο Ἠδρτο ερἰἀεπ]ῖοι Ἱπν]ίος 1]αογγπιατο ἀῑσιῖ, απἱριβ 

{αησιῖ5 Ῥετ Πηατες εκΙίαγις εἰ. Όπαε οπιπία ΠΠ οοπιροΠᾶδ 

αίᾳαε Ἠῖ5 Ῥγαείετεα αἆ]απσας οααε ΓαΠί αἳ ϱο Ηδγίς αἱ] 

Ρτοαῖία, Γαέυτηπι [απραϊπῖ ρτοΠανῖαπα ΠΙΠΠαΠΙ Ποῦ Ργαθ- 

[ασίες εἰ πιαχῖπιε Π ναειμα[ιοηῖ Πσημπι, αοά ρα]{ας εςκ- 

Ἠ]ρεπέ, ᾳαοάφαο {επιρεγ ἀεογείοτῖας [απσι1ηίθ Ρτο[αΠοπεθ 

ΡταεοεάΙξ, εο {ειμροτε ἀερτε]μεπάεγῖς. 

ΧΧΧΙΥ, 

4ἱ υ»ετο ριετὶς εοπυµἰ[ιοπες αοοἰἆμπε [ [εῦτίὶς αοµία γε 

εἰ φεπίετ ποπ ἀε]ιεῖαι εἰ υἱριίεπί εἰ ρετίεγγεαπιµγ εἰ 

ε]ιίεπε εἰ εοἰοτεπι ἱπππιμίεπε ει ον οἰγιαὶ γαἰίάμπι αμµε 

ἰινίάμηα αιὲ γιθγµπα ἱπάμαπε, Ἠπεο αμµτετι ρμεγαίς φιμῖ- 

εἶεπι γεεεπς μαεὶς αἆ [ερ εἵππμηη μ[οιο αππμτι μτουπριϊ[[ι- 

πε ευεπίμπι. ««ἀμιίογες αμίειῃ ρμετὶ εἲ οἰγί Πο [αἩπ 

νετ [εῦγες οοιί[οηίδς ργε]ιειιάιπεκτν πι ϱεἰεπιεπιί]- 
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ϱοτατων τὰ καὶ πακίστων, οἷά περ ἐπὶ τῇσυ φρενίτισε γί- 

φεταδ. 

-” 3 ” « ’ -” ” 

Περὶ σπασμῶν αὐτῷ ὁ λόγος γῦν ἐστιν οὐ τῶν ἔν ἑνὶ 

μέρει τοῦ σώματος γινοµένων, αλλὰ τῶν ὕλον αὐτὸ κατα- 
λαμβανόντων, οἵτινες ἐπὶ μὲν τῶν παιδίων ἑτοιμότατα γί- 

νονταυ καὶ μᾶλλον ἐπὶ Θηλαξύνιων. οὐχ ἥπιστα δὲ καὶ δὲ 
χι. Λ Π 3 - ” πτ ; Λ ο ! 

αυτο Το γάλα καὶ μάλλον ὅταν Ἠ λίαν παχυ καὶ ὅτε πλεί- 

στη τὲ χρῶνται καὶ ἀκαίρῳ τροφῇ μηδὲν εἰδότες τῶν κατὰ 
Ν / ” 3 ω 3 ἤ 3 » 3 ἃ ο ο 

τον βίον ἀλλο πλην τοῦ ἐσθίειν παν γαρ το γευρῶδες αυ- 
- ’ 3 3 ” ἃ 2 -” 

τών γένος ἀσθενές ἐστι. τριῶν γὰρ οὐσῶν κατὰ γένος ὃδυ- 
η - -” -” ᾿ 

φάμέων, ἐφ ὧν διοικεῖταυ τὸ σῶμα, ταῖς δυσὲ μέν εἰσεν 

ἰσχυρότερα τὰ παιδία τῶν ἄλλων, ἀσθενέστερα δὲ τῇ μιᾷ 
- Ν -” Λ ” . ’ ’ 

τῇ κατὰ τὰ νεῖρα, διὸ καὶ σπᾶται μὲν ἑτοιμότατα. πάλιν 
Ἆ Δ ’ ) « - 

δὲ εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἐπανέρχεται ῥᾳδίως. τοῖς δὲ τελείοιο 
3, ς 3 . ο) ’ 

οὔτε γίνεταυ ῥᾳδίως οὔτε καθίσταται τὰ σπασμώδη παθη 

διὰ τὴν ἰσχὺν τῆς κατὰ τὰ νεῦρα δυναµέως. 3ἰνέταυ μὲν 

{Ιπιογµῖῃ ας Ρε[[ιππογ πα [ΠΡΜΟΤΗΠΙ Φμαε Ρλτγεπεἰᾶὶ οὐ-. 

οτίιηίιγ φμοάἁαπα αεεε[}ετῖε. 

ΊΧαπο ἆε οοπνα]Ποπ] ρα οά[Πετιξ, ποπ. 118 ααϊάεπι 

απαε Ῥατίεπι πιοᾶο ππαπι οοοιραπῖ, [εᾷ ϱπαθ ἰοίῖμςδ οοἵ-- 

Ροσίς Γαπί. Ἑκοιιαπίαγ απίεπι Ἠαο 1π Ῥαοσῖς ργοπιρή[μπιε, 

Γεά ρταε[ετί]Ώι ]αοίαπίϊρας, οπι αἶῖας οὗ οα[ας {πω πιᾶ- 

πΊπιθ ρτορίετ Ίαο 1ρ[ΗΠΙ εο(θ πᾶσῖ «ο οτα[πας εχκἰ]ίο- 

ὶῖ ἴαππι φποά πιπ]ίο αίᾳπε Ιπιεπιρε[βίνο παπί αΠπιεπίο, 

απ1ρρε αἱ Ποπ αἰπά εκ Ἠῖ6, α4άε 1π υ]ία βσυΠΙΗΣ πο- 

τιηῖ Ύπαπι πιαππσατε, ΕΙ επῖπι 11116 ΟΙΠΠΘ ΡεΠΠΘ Πεχ- 

γο[πα Ππβγαπον Ίαπα «παπι τε οχἰ[αηί {αου]ίαίες αιι]-- 

Ῥι9 οοτρα8 τεριίασς, παν οαα]άεια Ρας ᾳαᾶπι αἱ πηαρῖ5 

να]]άας Ρρο[ιάεηῖ, παπά απ{θΙη (ας ΡοΓ ΠΕΣΥΟ5 ο[, Μαβεαί 

ἀπιὈεσι]]ογεπ. Ἐί οιπι αι]άεπι οὗ οαιίαπι {αοἴ]]1πιο ΟΟΠΙ-- 

νε]]απίασν ταχ[αππ(αο 1π Παίαπη παίιτα]επι Ἱαιά ἁἰΠιου]ίεν 

χεἀευπῖ, Αἴ απἶριςδ Ίαπ αεία5 Ἰπίερτα ε{[, πεηιε {ασοἴ]α 

οοηγμ]ίο [αρετγεπίί, πε(πο ἀῑοεὰί ῥρχτορίες χορις 1π 
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οὖν σπασμὸς καὶ χωρὶς πυρετῶν ἐν ταῖς σφᾳοδραῖς πάνυ 
φύξεσι καὶ πλήθει χυμῶν ἀπέπτων τὲ καὶ παχέων, ἔτι τὰ 
ᾳλεγμοναῖς ἐν νεύροις καὶ τένουσιν, ὅταν εἰς συμπάθειαν 

ἄγωσι τὴν αρχήν. ἀλλὰ νῦν ὁ λόγος αὐτῷ περὶ τῶν ἐν 
πυρετοῖς γινουμένων σπασμῶών ἐστιν, ὥσπερ ἐξ αρχῆς ὑπε- 
Θετο διελθεῖν προγνώσεις, ἐπί τὸ τῶν ὀξέων νοσημάτων καὶ 

ὅσα τούτων μεταπιπτόντων γίνεται. τοὺς μὲν οὖν ἐν τοῖς 

τοιούτοις νοσήµασι σπασμοὺς ἐπὶ τῶν ηὐξημένων ἐκεῖνα τὰ 

σημεῖα δηλώσει τὰ μάλιστα ταῖς Ίαλεπαῖς ἐπιφαινόμενα 

σρενίτισε καὶ μαλισθ᾽ ὅσα διαστρεφοµένων γίνεται τῶν ἐν 

τῷ πρυσώπῳ μορίων  ὀδύντων πριοµένων ἢ ὀφθαλμῶν 
ἀστηρίκτων ἡἢ διεστραμµένων. ἐπὶ δὲ τῶν παίδων ἀρκεῖ 

καὶ τὸ ἀγρυπιῆσαι μόνον. ἐνίοτε δὲ καὶ φοβηθῆναι σφο- 

δρώς, ὅπερ ὠνόμασεν ἐκπλαγῆναι καὶ τὸ κλαῦσαι μετ ἐν- 

τάσεως σφοδροτέρας καὶ τὸ τὴν γαστέρα μὴ διαχωρῆσαι. 
ταῦτα μὲν οὖν ὡς αἴτια. σημεῖα δὲ τοῦ σπασθήσεσδαν 

πρὸς τοῖς τοιούτοις αἰτίοις τὰ παρὰ φύσιν χρώματα δη-- 

πεγνῖς Πίας {αομ]ίαΙῖ. ΕΙ Ιδιίας οοπνπ]Πο οἰῖαπι οἶῖτα 

{εῦγεπη α νε]επιεπτϊ αἀπιοάαπι γε[γΙσεταίΙοπε εἲ σορία οΓι1- 

ἀοτγιπα οτα[Γογαπιαπθ αππογαπι, ΡΥαείεγεα πεχνογαπη αἴφιια 

{επάϊπιπι ἹπΠαππιαοπίρας, [ απαπἀο ππα]απι αἆ 1ρίάπι 

Ῥεϊπείρίαπι αἀ[οεπάοτῖί. (δείετιπη Ἠοο Ίοεο Υετρα 1ρία 

{αοἴὲ 4ε οοπν]Ποπίβρα8, 4ααθ ῥρεγ {εβγες σεπεταπίατ, Ποιιὶ 

αὉ ΠπΙϊιο ΠπβΙιπεγαί Ῥταε[αρίεπάϊ ταϊΊοπεπ ἴοπι Ἰπ αοι[ί8 

πιογρὶς αΊιαπι αι απὶ εκ 1ρῇ9 ἀεσεπεγαπί, εχκρ]ίσαγε, 

0οπνι]Ποπες Ἱρίίαγ Ύπαε ἴα]δας Ίπ πιοτρί Ργονεπίαηβ, 

1 αἀπ]ιῖς απἶάεπι ποίαε Ί]]αε ἰεβαπίας ροίἩπιααι, Ύπ8θ 

Ρε ργανες Ρἱγεπ]]άχφ αρρατεπί, Γεὰ πιαχίπιε ρατίῖαπι {Α- 

οἱθῖ ἰοτία ααἲ Πτίάοτε ἀεπίῖαπι ααἲ οοπ]οτατ πιοβιαία 

νε] Ιπνετβοπε ρτοάμπίατ. Τη Ριεπῖ Υεγο ν{ρί]αγο πιοᾶο 

{ας εΠ. Ιπίετάιπι νεγο αἱ [αργα πιοά πα πια τρ, αποᾶ 

Ἠίρροογαίες Όταεςε ἐκπλαγῆναι, Ίου ε[ επραν![ε, ἀῑπίι 

Ππητεν εἰ Πεν] Πε πιασπα ομπι νεἰεπεηίῖα εἰ αἴναπι Πο 

4ε[οεπάϊ[[ε. Ἠαεο αιιϊάεπι οβυ[ατηπι γαοηεπι οΡΙΙΠΕΗΕ, 

Ῥταείεγ ας νεχο οαι[ας Γμίπγαοθ εοπνι][Ποπ] σπα [απ 

οο]οτες Ργαείετ παίπγαπι εκ οπἴρας Ἠηπνογήπι Ῥγανίίας, απῖ 
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λοῦντα τῶν τῶν τὴν μµοχθηρίαν, ἐφ οἷς εἴωθε σπᾶσθαν. 

χλωρὸν μὰν γὰρ ἢ πελιδνὸν μοχθηρὸν τῇ ποιύτητε δηλοῖ 

τὸν χυμὺν, ἐρυῦρὸν δὲ πλήθος αἵματος ἔνδείκνυταδ. ώς 

λε’. 

[6861] ἸΤοὺς δὲ ἀπολλυμένους τε καὶ περιεσοµένους τῶν 

παιδίων καὶ τῶν ἄλλων τεκμαίρεσθαι τοῖσι ξύμπασι ση- 

µείοισιν, ὡς ἐφ ἑκάστοισιν διαγέγραπταο. 

Τοῦτο καὶ πρύσθεν εἴθηκε καὶ νῦν ἀνάμιμνήσκει καὶ 
µετ ὀλίγον αὖθις ἐρεῖ, διότι χρησιμώτατόν ἐστι, καὶ ὅμως 

οὐκ ἀκούουσιν αὐτοῦ πολλοὶ τῶν ἑατρῶνη αλλ’ ἐνίοτε Όέα- 
σάμενοί τι τών κακών σημείων, ἐφ᾽ ὦν συνέβη ζῆσαι τὸν 

ἄνθρωπον, ἐπεγκαλοῦσιν ὡς ψευσαμένῳ, καδαπερ αὖθις 

ἀγαθῶν. φανέντων, ἀπολλυμένου τοῦ κάµνοντος, οὐκ ἆληῦεύειν 

φασὶ τὸν πποκράτην μηκεῦ᾽ ὀρῶντες ὡς ἐνίοτε μὲν ὑπὸ 

πολλών παθας σημείων ἓν νικάται κακὸν ἠσχυβὸ», ἐν(οτὲ 

δὲ ἔμπαλιν ὑπὸ πολλών κακὼν ἓν ἀγαθὸν τὸ ἰσχυρόν. 

εοπνπ]Ποπεπι αάΓεττε [ο]επί, ἀεε]αταίατ, ΊἵἈαπι ρα[]]άας 

απϊάεπι απἲ Πνιάας Ἠππιοτειή πιπαῖσπα ἀπιραίαπι ομαΠίαία 

Πση]ίοαξ, χα)εχ γετο {απσμϊπῖς αραπζαπίίαπα ραϊε[αο]ῖ. 

ΧΧΧΥ, 

ΠΜοτίέμγος αμίεπα εἰ [μρετ[μεμγος ἔμπα Ῥμετος ἔμπι αἰίος εκ 

οπιπῖδις [ιᾳπὶς εοπ]ἰοίες, Ῥτοιε ἵπ [πριμ [πριία ἆε- 

Γετῖρια [μπε, 

Ἠοο εἰίαπι [αρτα ἀῑκεταί εἰ πιπο τερεΗί εἰ ραυ]ο 

Ροβ ταγίωπι ἀῑοεί. Όπατε ποη Ρρᾶταπι Ἠδρεί π]ία[ῖς. 
γεταπα ἵαππεη Ρ]ετίαπε πιεάΙοοτιπι 14 ρατνὶ ρεπάυπὲ, αὉ] 

Π ᾳυαπάο βρπαπα αἰᾳαοά πια]απι οοπ/[ρεχετῖπῖ εἰ αεβτάπι 

Ῥο[ίεα Ιποο]απιεπι ενα[[ε, Ἡἱρροοταίεπι {αι µπβπιυ]αηίς 

ευπάεπι τατίας, { νΙ[ς αλαᾳποῖ Ῥοπίς ΙΠπάΙοῖῖΙ ΑΕΡΕΣΤ. πιοχ- 

{επι οΡΙετῖῖ, ηοἩ γετα Ιοᾳπαίππι νοοἰεταπίασ, πεπα(ααπι 

αππιαἀνεεἰεηίος Πσηππι Πάπα ππα]υπα εἴῖαπι να]επ [πια 

α σημ] [αμίατίριι {αροτατί εί πωπ]ία οοπίτα οχἰμῖα]ες 

ηοίαθ υΠ1 Ώοπαθ εἰ Ππιαχίπιαε Ρταερο]]εε, 
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Εὰά. Οµανε. ΠΠ. [684.] Εά. Ῥα[, . (463.) 
λστ. 

Ταῦτα δὲ λέγω περὶ τὲ τῶν ὀξέων νουσημάτων καὶ ὅσα 
ἕκ τουτέων γίνετας, 

Λαὶ τοῦτο καῦαπερ καὶ τὸ πρύτέρον ἔγραψεν ΄ππο- 

κράτης ἀπομανιευσάμενος τῆς ἀμελείας 1 ἅμα καὶ προπε- 

τείας τῶν αναγνωσομένων αὐτοῦ τὰ βιῤλία καὶ ζητησόντων 

ἂν, ὅπως ἐν αὐτῷ µνηµονετει τεσσαρακοστῆς τὲ καὶ ἔξηκο- 

στῆς ἡμέρας, ἐμπύων τὲ καὶ ὑδερικῶν καὶ τεταρταίων πυ-- 

θετῶν. ὅπου γὰρ καὶ γράψαντος αὐτοῦ σαφώς ὅει με) περὶ 

µύνων τών ὀξέων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐκ µεταπτώσεως τούτων 

εἰς χρόνου μῆκος ἐκτεινομένων ὁ λόγος αὐτῷ γέγονεν, ὅμως 

τοιαῦτα ζητοῦσο, τέ ποτ ἐξεπραξαντ ἂν, εἰ μὴ τοῦτ ἐποίησε. 

; 

Δ η π ΄ . 3 . ἤ ’ . [ 

Ἄρη δὲ τὸν μέλλοντα ὀρθῶς προγινωσκειν τους περιεσομξ- 

νους καὶ τοὺς ἀποθανουμένους, ὅσοισί τε ἂν μέλλῃ πλέονας 

ΧΧΧΥΙ, 

Παεο αμίεπι ἀἱσο εἰ ὧε πποτδἰᾳ αεμεῖ εἲ εαεἰετὶς θµαε επ 

Πὶς ογιιπμτ. 

Πϊαπι ᾳποφπε Ποπί εἰ [πρεχίογεπι [εηίεπίῖαπι Ηιρρο- 

εταἰες α[οτιρΠί, ἀϊνίπαης [οτε αποδάαπι αμῖ εἰ περιίσεπ- 

{ετ εἰ Ιποοπ[βάεταίε Ἰργον [αος Ιεοίαγί ε[επί εἰ αιαε[σ], 

ᾳυαπιοῦτοπι 1π 1ο {εοῖ[ζεί απαάταρε[βιπϊ εἰ [εχαρε[πηϊ ἀῑεῖ 

8ο Γαρριταίοσαπα εἲ αφ!ια 1πίεγ ομίεπι Ἰαρογαπίίαπι Γεβτϊαπι-- 

αἵε απατίαπαταπῃ ἨὨλεπίοηεπι. ΊἈαπι πάπα Τρ[ε αρετίε [οῖ-- 

Ρ[ευΙί Γε ποπ πιοᾷο ἆθ αοὐ[ῖδ, ΥεΓΗΠΙ εἰῖατα α]ῖδῳ οαἵ ες 

Ἠογάπι πιπίαϊϊοπο γείϊα[αίεπι αοηαἰταπῖ, γετρα Παδυϊ[ς, 

απ] ἴα]ες πὶμΙ]οπιῖπας απαεβίοπες ασἰίαπῖ, {αοίυσὶ νΙάετει-- 

τας, { Ἰος 1ρίθ πο εχρτε[Π/[εί 

ΧΧΧΤΙΠ. 

Οροτίει αμµίεπι ομῖ τεείε ργαεεορπίέμτμς [τὲ Γμρεγ[έες [μευ- 

γος εἰ πιογτεµγος εἰ οιῖδιες Ρίιωγες ἀἄῑες εἰ ομῖδις Ῥαμοῖο-- 

Ὁ - 

ον πως 
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ξὰ. Οἶ-τι, ΥΠ. (68. 665.] ' Εὰ. Βαῇβ. Ψ. (168.) 
ἡμέφας παραμιένειν τὸ ο ομν καὶ ὕσοισιν ἂν ἑλάσσοις, 

τὰ σημεῖα ἐκμανθάνοντα πάντα, διακρίἰνειν λογιζόμενον 

τὰς δυνάμεις αὐτέων πρὸς ἀλλήλας, ὥσπερ ὁδιαγέγραπταυ 

«υπερέ τὲ τῶν ἄλλων καὶ τῶν οὔρων καὶ τῶν πτυέλων, ὅταν 

ὁμοῦ πῦόν τε ἀνοβήσση καὶ χολήνι 

Ὅτι μὲν αεὶ χρὴ πάντα θεώσασθαι τὰ σημεῖα καὶ μὴ 
πιστεύειν ἑνὶ καὶ διὼ τῶν ἔμπροσῦθεν εἶπεν, ἀλλὼ νῦν γε 
προσέθηκε τὸ Σρησιμώτατον τοῦ λύγου. φησὶ ὃ᾽ εἶναυ 

τοῦτο τὸ τὰς δυνάμεις ἐκλογίξεσθαι τῶν σημείων, οὐχ ἁπλῶς 

οὐδὲ ταύτας, αλλὰ μετὰ τοῦ παραβάλλειν ἀλλήλαις. ἔστυ 

[685 ] μὲν γὰρ ἔνια τῶν σημείων καὶ αὐτὸ καθ ἑἕαυτὰ 

μοχθηρὰ, μᾶλλόν τὲ καὶ ἦτιον, ὧν τὰς δυνάμεις ἐκμετρεῖ- 

σθαι χρὴ τοῖς ῥήμασιν, ὡς καὶ πρύόσθεν ἐδείκνυεν, ἢ Όανα- 

πῶδες εἰπων 1) θανατωδέστερον 1 ὀλέθριον κάρτα, καὶ που 

προσθεὶς τὸ ἤδη, καπὶ τῶν αγαθών πάλιν ὁμοίως 1) σω- 

τήριον 3) περιεστηκὸς ἁπλώς τ μεγάλην ὀύναμιν ἔχον 3} καὶ 

μετὰ τοῦ κάρτα. πλέον γάρ ἐστυ τὸ φάναι τὸ κάρτα µε- 

τες ρεγπιαπ/µγης ε[ξ ππστός, εμπαι [ᾳπα οπιπία εαί[οε-- 

ἔεπι αο εοτµπι υἶγες πετ [ε εοπΓεγεπίεπι ἄἱΓεεγπεγα 

ομεππαάπιοάμπι Ῥταε[ογίρειπι εἰ, αο ἆε οαειετὶς ἔμπι 

αγἰπὶς ἔµπα [ρωῖς, μὐὶ µπα ριμς ασ δίεπι επέι[[ε. 

Οποᾶ Πρπα οπιπῖα ϱοπῃάεχατε οροτἰεαῖ πεο παπί αζ- 

Ίάδετε Πάεπι, εἰϊῖαπι απίε ἁἀῑοίαπι εΠ. Ύεταπι Ἠοο Ίοσο 

αἀ]εοῖί ααοά ει ἵπ ρτ]πις αἆ Ἠαπο τεπι α{]]θ. ]ά ααίεπι 

ει, τί αἲἲ, Πρποτιϊη ν]τεδ εΧρεπάετε, ηεο 1 απἶάεπι που, 

νεγιπι εἰἴῖαπι 1ΠίεΓ {ο ΟΟΠΙΡΑΤάΙΟ6. Ῥαπί επῖπι ῬΡ]εχαφαθ 

Ώρπα, ᾳ,αε εκ [6 πια]α πιασῖς πΙΙπισᾳτε [απῖ, απογαπη ν]- 

χε πηει]γῖ οροσίεί γειρί5, Ποπί εἰ απίο Ῥτοδιά[.  Ὑοσαί 

επῖπι νε] ρεγπ]οῖο[αὰ γε] ρεγμϊοϊοβας νε] ορρίάο απαπι 

Ρεγηοϊο[απα εἰ αἱοιΡΙ Ίαπι αἀλοῖ, Ῥιπηλμίετ Ύααπ Ῥοπα 

Ώσπα τεοεη{εί αιἲ [αἱαΠΓετιπα αρρε]]αί απαῖ ΠπιρΙΙοἶίος [α-- 

Ἰαίατε απἲ παρηθπα υἷπι Ἠαῦετς ααί ορρ]ἆο «παπι ππασηαπι, 

Ρ]5 εηῖπα ε[ὶ ἀοετε ορρἰἀο 4 παπι ππασηᾶπι υπ Ἠαβετε αἆ 
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Εὰ. ΟἨατι. ΥΠΙ. [ε95.1 Εὰ. Βα[. Υ. (463. 164.) 
γάλην δύναμιν ἔχειν εἰς σωτη- (164) ρίαν, τοῦ ψιλοῦ καὶ 

μόνου τοῦ μεγάλην δύναμιν ἔχειν. αλλὰ νῦν γὲ πρὸς αλ- 

λήλας φησὶ χρῆναι παραβάλλειν τὰς δυνάμεις, οὐ τῶν ὁμο- 

γενών µόνων σημείων, οἷον ἀγαθῶν πρὺς ἀγαθα καὶ κακῶν 
πρὸς κακὰ, ἀλλὰ καὶ τῶν ἆγαθῶν πρὸς κανα. διὰ γὰρ τῆς 

παραβολῆς ταύτης καὶ τὰ παρὰ λόγον γινόμενα Τνίξατο. 

πρώὠιον μὲν γὰρ γνωριοῦμὲεν ὅτι παρὰ λόγον ἐγένετο, δεύ-- 

τερον δὲ οὐ καταπλαγησόμεῦα, καὶ τρίτον ἐπισκεψύμεθα 

διὼ τὲ γέγονεν ἢ τέ δηλουν πέφυκεν. εἴρηται μὲν οὖν ἅπαντα 
ταῦτα κατὰ τὼς ἠἡμετέρας πραγµατεἰας καὶ μάλιστα τὴν 

περὶ κρίσέων. οὐ Χχεῖρον δὲ καὶ καὶ νῦν ἕνέκα παραδεί- 
γµατος ἀναμνῆσαί Ίενων ἀπὸ κοινῆς αρχῆς αρξαμένων 

ἁπάσης τῆς ιρογνωστικῆς τέχνης. ἐπισκέπτιεσθαυ γαρ σε 

χρὴ πρώτον ἁπάντων εἴθ᾽ ἓν ἐξαιρέτως πέπονθὰ µόριον 

εἴτε τῶν ἐν τοῖς ἀγγείοις χυμών ἐστι τὸ νόσημα. δεύτερον 

δὲ κατὰ τίνα μάλιστα δύναμιν ὁ κἰνδυνός ἐστι τῷ κάµνοντε- 

προείρηται ὃ ὅτι τρεῖς εἰσιν. εἴθ ἑξῆς τὰ τῆς δυνάμεως 

ἐκείνης ἀγαθά τε καὶ κακὸ γνωρίσματα. «φέρε γὰρ ἀπαθῆ 

{α]πίεπαι παπι πιάε οἱ [οἶαπ νἶπι Παρετοε πιασπαη. Αἴ 

ἨΠο ΡΟΥΓΟ οεη{εί 1πίετ {ε οοπ{ετεηάαφ ε[ε Πρποχυπα ν]- 

τες, ὨΟΙ ΕΟΓΗΠΙ πιοάο, «πε [απί ε]αδάεπι ρεπετῖδ, τί 

Ῥοπα ουπι Ὀομῖ6 εἰ πια]α οὐπι πια], [εὰ εἰῖαπι Ώοπα ο 

πηα]]. Ῥετ Ίιαπο επῖπι οοπ{ίεΠίϊοηεπα Ί]]ία αἰἴίαπι Ιππυί, 

4π8ε Ργαείετ ταίΙοπεπι ευεπῖμηῖ, Θἰᾳπϊάεια ῥγίπιάπα πο[ε 

οοπγνεπ]εί, 14 Ῥταείες ταίίοπεπι αεοϊἀ][]ο, Ὠεϊπάε ποα 

ἱεγτετί. Ῥοβεα ἀϊ]αάϊσατε ππᾶε αοοἰἀετΙί ααἲ απιά παίαπα 

Πι ἀεβσπατε. Ώιμαα οπιπῖα ϱΠαπι(παπα ρετ[εφμαί {απιαφ 

ἵπ Ἠργῖς ποβτῖ εἰ πιαχίπι ἵπ Ἠ9, αἱ 4ε ορας [οπριά 

[απῖ, αἰίαπιεα ποη επί ἀπαῖ]ε, { ᾳπαεάαπι εχεπιρ]ὶ ρταϊία 

τερεΙαπηἩδ, ἃ οοπηπημΠΙ Ρτ]πΟΙρίο ἰοίῖας αγἰῖ Ρτορποβίσαθ 

εκοτῇ. Απίε οπι]ᾷ οοπΠάεγατο οροτίεϊ 4π Ρᾶ18 ΙΗΠᾶ Ρ/46- 

εἴραε ππα]ε απεοία Πι, απ νΙ παπι Πέ Ἠαππογαπι αἱ Ἱπίτα 

να[α οοππεπίατ, Ὠείηάε α απ ρο[Ἡππππι {αου]ίαίε ρε- 

γ]ομ]απα. 8εστο Ἱπιρεηπάθαί, Ἠαςφ αὐίεπι ἴγθς εί[ε ἁἀῑοίααι 

εΠ, ἨΜοακ ᾳπαδ Ῥομ886 ππα]βενε ποίαφ {αου]ίας Ί]]α ρταο [8 

Ν 

παῤίος 
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Εά. οματῖ, ΥΠῃ. [οςς.] Ἐά, Βα[. γ. (1649) 
μὲν εἶναι τήν απ΄ ἐγκεφάλου δύναμιν, ἀπαθῆ δὲ καὶ τὰ µό- 

θια τοῦ σώματος, ἐπὶ τοῖς χυμοῖς δὲ µόνοις σηπομένοις, 

ἔχοντος τὴν ὑπόθεσεν ὅλου τοῦ νοσήµατος, ὅπερ ἐσεὶ πυρε- 

τωδους ὄντος. εἶκα τούτων οὕτως ἐχόντων ἂτ' ἀρχῆς φαί- 

νεσθαι πάντα ἐν τοῖς οὔροις αγαθὰ σηµεῖα, τοῦτον τὸν 

ἄνθρωπον αδύνατον αποθανεῖνι ὦστε κάν ἐπιφαίνηταί τυ 

σύμπιωμα Φοβερὸν, οὐ µόνον οὐ καταπλαγήση, καθάπερ 

ππολλοὶ τῶν ἰατρῶν, ἄλλα καὶ κρίσεως αὐτὸ μηνυτικὸν 1γήση. 

καὶ γὰρ οδυνώνται κεφαλὴν καὶ παρανοοῦσε καὶ ῥλέπουσιν 

ὀρφᾳνωώδη τε καὶ ξανα καὶ αμβλυώιτούσι καὶ καρδιαλγοῦσο 

ὁυσπνοοῦσιν, ὑποχόνδριά τε συνεείνονται λόγῳ κρίσεως, 

αὖθις δὲ διαχωρήµατα κακοήθη καὶ πτύσματα, καί τινες 

ἔμετοι ινόμένοι καὶ μόρια μελαιρύμενα καὶ σηπόµενα καὶ 

νεκρούµενα τὸν ἄνθρωπον ἀποφαίνευ κατὰ πάντα βελτίω. 

καὶ γὰρ εὐπνούστερου καὶ εὐορεκτότεροι καὶ ευιπγύτεροι καὶ 

ανωδυιώτεροι καὶ κατὰ τὰς ἀναστάσεις κουφὀιέρου καὶ τὸ 

σύμπαν εὐφορώτεροι, πολλάκις ἐπὶ ταῖς τοιαύταις αποκρί- 

σέσιν οἳ κάμνοντες ἐγένοντο, φανερῶς ἐνδεικνυμένων τών 

{εταῖ, Ῥοπο επίπι 1]]απι, ᾳπαε α οεγεῦτο ο[, {αοπ]ιαίεπι 

Ιπηοσπαπι επ]{ετε, Ρρατίθν Πίο οοτροτῖθ οµτετο νΙι]ο, Γεά 

εκ ριίγε[οεπί]θαθ [οἱ15 Ιαπιοτίρας εχοιἰαϊίαπα {οἴμπ ε]αβ- 

πιοῦί ΠιοΓΡΗτη, Ἠου αι Γεῦνεπα, [αϊπετε. Ὠεϊἰπάε 15 τα 

{ε Ἰναρεπίῖρις οπιπῖα 1Π ΗΠΙΠΙ9 Ῥοπα [σπα αἲ 1Π]Ιο ν]άοτ, 

Ηιο απ]άεπι υἱ Ιπίεγεπί Πετὶ ποπ Ρροίε[Π. Πααπε { ᾳαοά 

{ογπιϊὰοἱο[απα [γαρίοπια ΙΠ{εγγεπεγ]ΐ, ἨοἨ Ἠιοάο ΠΟΠ ἴεΓ- 

γερετε, Πουί πιεάίοογαπι γη]σιςδ, [εά εἰϊἶαπι οτΙ[π αΏ «ο 

παπεῖατΙ εκ] [πια Ὀῖς, Ίναππαιμε ρε; οπἵ[μπ. οαρῖ ἀἆο]ογα 

ἱεπίαπίας, «ἀε]ιγαπί, πῖστα χναφαε ἀπίαεπίας, Ἠερε[ειαπῖ 

οου]1, οοτάΐς ἀοΐοτ 1πνααϊΙς, Γρίσιίας νικ ταμίας, ἀῑ[εῃ- 

ἀαπίας ρταροογάἶα» Ὠοϊπάς νετγο ἀε]εοίίοπες Ρε[ιπιαε Γριι- 

ἵαᾳπο εἰ νοπιῖίας οοπ[6ᾳΘΠί68, αἆ Ίαεο Ῥατίε ηἰρτε[οειι-- 

τες, Ριϊτε[οεηἰες εἰ επποτίααο Ἠοπίπεπι γεάἆυπι Ργοτ/[ας 

Ὠε]ίογεπι. Ἀαπι εἰ Γ[ρίταπαί {αο]Πίαίεπι εἰ αρρείεπ[ῖαπι 

αθστί τεοπρεγαΠῖ, πηε]ας ἀογπαπε, παπα [επΗμηέ ἀἆο]ο- 

119, Γαγσιιπέ αἰαογίαδ, αἰᾳπο πί πο ἀῑσαπι νΕΙΡο, {αερο 

Ρο[ί ε]αφπιοάϊ ναεια!Ιοπε8 Ίενίας οΠΙΠΙΠΟ Ἰαρεπί. Όυα 1 
6 
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κενουµένων ἐκκαθαίρεσθαι τὸ σῶμα, τῆς φύσεως ἐκ παρα- 
δύξου τὴν ἔμπροσθεν ἦτταν ἀναμὰχομένηο. ἅπαντα δὲ 

εά ; , , Ν Δ , 
ταῦτα ὄυναμευ προείρηται καὶ διωρισται κατα το βιβλίον 

τοῦτο καὶ μόνα τὰ παρὰ τῶν σφυγμών αὐτοῖς γὲ χρὴ πθοσ- 

θεῖναι γεγραμμένα πρὸς ἡμῶν ἐν τῇ περὶ τῶν σφυγμῶν 

πραγματεία σαφῶς πάντα, μηδαμόθεν παρακειµένων Σψιγ- 

γὸς αἰνιγμάτων, οἷα µυρία γεγράφασιν οἱ περὶ τὸν ᾿4ρχέ- 
γένην. ταῦτ οὖν ἅπαντα πρόχειρα τῇ μνήμη φυλάετων 

ἐπίθλεπε παραβάλλων ἀλλήλοις. ἐξ αὐτῶν γὰρ δυνήσῃ πθο- 

λέγειν καὶ τῷ παραλειπόμενα πρὸς τῶν ἀθῥώστων, ἐνίοτὲ 
μηδ᾽ αὐτοῖς τοῖς οὐκείοις αὐτῶν ἀκριβῶς γινωσκόμενα, ὡς 

ἐμὲ πολλάκις ἐδεάσασθε τοῦτο μὲν ἐπὶ τών πριόντων τοὺς 

ὀδόντας εἰπόντα [680] φύσει το σίµπτωμα τοῦῦ ὑπαρ- 

χειν αὐτοῖς, ὡς νοµίσαυ τοὺς ἀκούοντας οἰκείους, οὐκ ἐξ 

ἰατρικῆς, ἀλλ ἀπὸ μαντικῆς τέχνης γεγονέναι τὴν πρόθῥη- 

σιν. ἐνίοιε ὃ᾽ ἐπὶ τῶν κοιμωµένων παρηνεωγμένοις τοῖς 

ὀφθαλμοῖς, ὅτι καὶ τοῦθ) ὑπάρχει φύσει. κα τινος ἐπὲ 

τὰ στέρνα κατακειµένου καὶ τοῦτο ἀναγκαῖον ὑπάρχειν αὐτῷ 

το οχρυγσατῖ οο/ρᾳθ εα ϱπαο ναοπαµίας ππαπΙ{ε[Πο οεπι-- 

ἀσπί, παϊητα Ῥταεῖου ορίΠΊοπεπι εα Ῥγοβίσαπίε, α αυἶραφ 

ΡΤορε νὶοία απίε νΙἀεραίαπτ. Ἠαεσ νετο οπηοία Ίϊρτο 1[ίο 

Ρο[ε[ίαίε ρταεά]οία [απί εἰ ἀοβηϊια αἴηαε θὰδ πιοάο, απλο 

 ραίβρας Γαπιπηίήσ, ποίας ΟΡΟΓΙΕΙ αἀ]ίσεγθο. Όπαθ ΟΠΙΠΕΒ 

Ἰπ Ἠυτῖ ἆε Ῥρα]/ριις αρετίο εχρ]ϊσανίπιας, πι]] π[ᾳπαπι 

Ρτορο[[ῖς Ῥρ]ηηςσῖς αεπ]ρπιαΠδας, ᾳπα]ῖα Ατοιίσεπες [εκ- 

εεπῖα σοη/[οΏρΗΙ. Ἠαεο αβίίατ οπιπία ππεπιοτῖα Ργοπιρία 

οοπιρ]εείεηπς οοπῄἆετα εἰ Ιπίετ [ε οοπιραταίἰο, Ἐκ Ἠΐ5 επῖπι 

Ροϊιενῖς Ί]ία εἴῑαπι παρ αερτὶ οπιίαπί ρταεάίσοετε, Ύᾳπαε 

Ἰηϊετάιπα Ὥο 1Ρᾷ αὐ]άεαι ἀοπιε[]οί Ρ]απε «οσπογεταΠί/ 

νε]αῖ πιο [8ΕΡΕΠΙΠΙΕΧΟ ἀῑοεηπίεπι γἱάΙ[Ιθ ἆε 5 ααἰάεπι 

ααϊ ἀεπαρας βΠιάεραπί, Ῥεν παϊαταπι {Πο Πτγίάεγο Γο]1ίοῬ 

α4εο, αἱ αἱ πιο εκ ἀοπιεβῖοῖ απἀϊτοπίε, 14 ποπ απ]άεπα 

Ρεγ αγίοπι ππεάίσαπι, [εά Ῥρετ ναἰϊοιπαίίοπεαι Ῥργαθάϊοίαπι 

{ω1ῇο αιρτίτοτεπίας, πετά νενο ἆο 5, αιῖ οοσ]ῖς 

αροχἰῖς ἀογπεραηπί, Ἰοο αποφαθ [εοιπάμπι παίαταπι ε[τα, 

Ει ἀ4ε ᾳποἀαδιῃ, αμϊ 1 νεηίχοεπι Ίαοεβαί, ἰαίεπι ἀεοαρίίαπα 
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φύσει. }υναικὸς δέ τινος ὦὠφθὴ ποῦ᾽ ἡμῖν εἰσελθοῦσιν ὁ 

δεξιὸς ὀφθαλμὸς ὑπερέχειν Φατέρου πολλῷ δή τινε, περὶ ἧς 

ἔφην, ἔμπροσθεν τῆς νόσου /εγονέναι τὴν προπέτειαν, ἐπ 
ἄλλου δὲ κοιλότητα τῶν κροτάφων µεγίστην, ὁρωμένου κα- 
πείνου πρῶτον τὀτὲ, κατὰ φύσιν ὑπάρχειν ἔφην αὐτὴν, ἄλ- 

λου δὲ ὑφαίμους τοὺὶς ὀφθαλμοὺς εἶναι φύσει. παρεσπα- 

σμένον δ᾽ ἐφ᾽ ἑτέρου τινὸς µέρος ὀφρύων ἡ ὀφθαλμῶν ἢ 
χειλῶν εἴπον. ἔνια δὲ καὶ πρὸ τοῦ νοσήµατος ἐκ τινος 

ἔξωθεν αἰτίας γεγονέναι, καὶ μὲν δὴ καὶ διαλείποντα σφυ- 

γμὸν ἑτεροσφυξίαν τὲ καὶ τοιαῦΏ ἕτερα φύσει τισὶν ὑπάρ-- 
ειν ἔφην, ἀγνοούμενα καὶ τοῖς κάµνουσιν αὐτοῖς ἐνίοιε καὶ 
σωθέντων αὐτῶν, ὠφθησαν παραμένοντα φωνάς τὲ τραχλείας 

ἢ βραγχώδεις ἢ κλαγγώδεις τῷ μὲν φύσει, τῷ δὲ πρὸς τῆς 

νόσου γενοµένας, περὶ ὦν ἐπὶ πλέον ἐν τῇ περὶ τοῦ προ- 
γινώσκειν πραγµατείᾳ διεληλυθως οὐδὲν δέοµαι ἐπαναλαμ- 
βάνειν νῦν, ἀλλὰ τὸ κεφάλαιον αἀρκεῖ τῆς τῶν τοιούτων εᾱ- 

ρέσεως εἰπόντα καταπαΐῖσαν τὸν λόγον. ὅταν γὼρ ἐκ τῶν 

ποοε[αγῖο 111 ε[ε α παίυτα. ῥεᾷ εἰ οπ]αδάαπα πιπ]{εγῖ8 

αἆ ΎπαΠι ερο αἀΐραπα, ἀεχίεχ οοιυ]ας αίεγο νυιία ε[ι πια]ίο 

Ῥτοπιϊπεπ[ίος, ἆε «πα ἀῑπί Ρρτίαδαααπι Π]ογΡα5 Πο Ἱπναίε- 

τεῖ, ῥτοοϊἀεπίία Ἰαροταί[ζε, Ιπ αἰο Ἱπσοπίεπι Ἰεπιρογιπα 

οανιϊαίεπα αὐ[ρίοΙεΠΒ, Ίαπο 4ποφμε 11 παἰηταίεπι ε[ἴε Ἱα- 

ἀῑσανί, Α]ογαπι γετο ταρεηίες [απρηϊπε οσμ]ος Γεοιπάιιπι 

παίαναπι {ο Ἠαῦετο. Οοπνα]ίαπι νετο 1π αἰο [αρεγοῖ 

Ρατγίεπι απ οσπΙοτΙπΙ απἲ Ἱαρτογαπ εἰἶαπι απίο ΠΙΟΥΡΙΠΙ 

{α1[[ε εκἰετΏαπι ααιαπι οἨ οααίατ. Ουπῖπ οἴῖαπι ρυἱ [απ 

ἀπτειπἱεπίεπι εἰ νατίαπι αἰἴαηπε ε])αςωιοςί ἀῑκί ο αρ1δ-- 

ἆαπι Γ[εοιπάππι παίυταπα είζε, απαε α]παπάο πο 1Ρ[Π αιῖ- 

4ειι αεστ [οιεραπί, {[εὰ νἰάἀεραπε, Ρο[ίεαφαπι ῬΡηάπαθ 

Γαη]ἰαΙΙ τεβαἰΙ εναηέ, Ῥεγ[ενετατε: Υοοεπι 1ΐεπι α{ρεταπι 

απῖ γαπσαπα απί οἰαηροίαπ, Ἠαῖο ααἰάεπι Γεοαπάυμπα παίαταπι 

εί[ε, 1π Ίο Υετο εκ ΠΙΟΙΡο πμαίαπι {Πε Ώε απῖνας 

4 Μπι εσο αὐππάς ἁΠΤεγαετίπι 1ο Ἰϊθτο, 4 επι ἆε ριαε- 

ουσ ίοπε εἀῖάΙ, ποπ εβ πεοεί[ε χαγ[ις Ίο Ίοσοο ἀἶεετα, 

[εὰ [απιπιο εχρ]ὶοαίο σορῖίο Ῥρες απο 1πνερῖτ Ἴαεο ροί- 

{απἱ, Πμθπι ἀῑσεμαϊ {αοΐπω. ἵαα τί οπιπίδιας αἰῖδ οκ 
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ἄλλων ἁπαάντων ακίνδυνον φαίνεται τὸ νόσημα, τὸ τοιοῖτον 

φοβερὸν σύμπτωμα φύσει παρεῖναυ γίνωσκε ἢ πάντως 7ὲ 

πρὺ τῆς νόσου /εγονέναι διὰ φανεράν τινα αἰτίαν, ὥστε 

καὶ ἐμοὶ καὶ ᾿/πποκράτει πιστεύσαντες ἐπισκέπτεσθε, καθότὀ 
προείρηται, τὰς τῶν σημείων δυνάμεις ἐκλογιξόμενοι, κα- 

ὕαπερ, φημὶ, προεῖπεν, αυτὸς γὰρ τοῦ παραδείγματος ἔμνη- 

µύνευσεν, ὅταν ὁμοῦ τε πῦον ἀναβήσση καὶ χολήν. εἴρηται 

ὃ) αὐτῷ τοῦτο καιά γὲ τὴν ῥῆσιν ἐκείνην ἧς ἡᾗ ἀρχή' τῶν 

δὲ ἐμπυημάτων σα μὲν ἔτι χολώδεος ἐόντος τοῦ πτυέλου 

ἐκπυΐσκονται, ὀλέθρια κάρτα ει ἐν μέρει τὸ χολῶδες τῷ 

πύῳ ἀναπτύοιτο εἴτὲ ὁμοῦ. κατὼ ταύτην γαρ τὴν ῥῆσεν 

ἠξίωσε Θεωρεῖν ἀκριῤὼς ἅπαντα τὸ τῷ κάμνοντει συνυπαρ- 

χοντα καὶ διΠλθέν γε ἔνια αὐτῶν, τῶν μὲν αγαθών οὕτως 

αρξάµενος. ἔσει δὲ τὰ μὲν αγαθὰ ταῦτα εὐπετέως φέρειν 

τὸ νύσηµα, ἐύπνοον εἶναι τῆς ὀδύνης ἀπηλλάχθαι, τὸ πτύε- 

λον ῥηῖδίως ἀναβήσσειν. εἶτα ἐφεξῆς αὐτὼ διελθων πάντα 

τῶν κακῶν αὖθις αρχόμενός φησι. κακὰ δὲ τὰ ἐναντία 
τούτων δυσπετέως Φφέρειν τὸ νόσημα πγεῦμα μέγα καὶ πυ- 

πιο ΠΙΟΤΡΙΠΙ Ῥογῖομ]ο νασατο ἀερτε]μεπάετῖς, εχἰβίπια 

Γγπορίοπια 1]αά Γονπηάο]ο[απι Γεουπάμπι Παϊιγαπι ε[ε αι 

εετγίε ενϊἀεηίεπι αἰἴααααι οἨ οαι[απι απία πποτΡπη σε αι 

ε[[ε. Ιίαφιε εἰ πηὰ εἰ Ηἱρροογαίϊ αἀλήρεηίες Ώάεπι οµ- 

Πάεγαίε, πα{ῖ [αργα ἀῑείαπι εβ, εἰ {Πσποτυπῃ, 1πΜαπῃ, Υ1γ88 

ααπεπιαάπιοάαπι 1ρ[ε ργαεπιοπαῖῖ εχρεπάἸίθ. Ομοά επίπι 

αἲίς απαπάο Επι] Ῥας Ῥί]επιααθ εκἰπ[ΠΙ, Ῥτο εκειπρ]ο 

πἀάἁποίαπι εΠ. Τά απίεπι [οπρίαπι αὉ 6ο Μαῖξ πο Ίοοο 

αἲἲ µαπο ἵπ πιοάσια, Ππίεν ΓΠαρραγα(Ιοπεθ νΥετο 1]]αε να]άθ 

Ρετη]οῖο[αε Γαπῖ, 4ιιαε [μαίο ας Ῥ]]οί[ο Γαρρυταπί, {νο 

Ῥιο[απι Γραίμπι αἴηιε Ῥᾶςδ α [6 Ιηνίοεπι [εραγαία, βνε 

είἶαπῃ μηϊ]χία εχοτεεΠίαγ,. Ηϊςδ επῖπι νεχρῖς οεπ/{ωτί οπιπῖα 

ἀἰ]σεπι([ῆπιο εχρεπἀεπάα ε{[ζε, «ἱ1αθ ἵΠ 46σϱγο [πια] οοἩ- 

οι ηῖ, αποτάπὰ αἰίᾳαα εἴ Όοπα απἶάεπι τεσεη[μ]έ, αβί 

Γουῖρεί: [απί απίεπῃ Ίαεο Όοπα, πιογβαπαι Ἱρ[απι που ἁ[ῃ-- 

ευ]ίος {6ιγα, εκ Γαο]Ι [ρίγατε, ἆο]ογεπα Γεάαίαπι ε[[ε, {αοῖ]ε 

εχοίσατο. Ομῖδρις οπιπίρις ουιιπιεγαιῖς Πο Ἱποῖρῖί 4ε πιᾶ- 

1 ἀϊοεγε. Ἀαῑα νεχο Πΐ5 οοπἰτατία Ραηί, Π πιοΓΡΙΠΙ Ἠο 
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κνὸν εἶναι, τὴν ὀδύνην μὴ παύεσθαι, τὸ πτύελον µόγις ἄνα- 

βήσσειν, διψῆν κάρτα, τὸ σώμα ὑπὸ τοῦ πυρὸρ ἀνωμάλως 

ἔχεσθαι. αὕτη σοι καὶ ἡ τῶν μοχθηρῶν σημείων αρχὴ τῆς 
διδασκαλίας ἔμπροσθεν ὑπ αὐιοῦ γεγενημένης κατὰ τὴν 
προειρηµένην ἐπὶ τῶν πτυσμάτων ὧν ἔγραψε ὑπόθεσιν. ὡς 

οὖν, φησὶν, ἐπὶ τούτων εἴἶπον, οὕτως ἐπὶ πάντων πραττε µη- 

δὲν παραλείπων, ἀλλὼ κατὰ µέρος ἐκλογιζόμενος ἑκάστου σή- 

µείου τὴν δύναμιν, εἶθ᾽ οὕτως παραβάλλων αλλήλοις αὐτα. 

λη. 

[οε7] ἈΧρὴ δὲ καὶ τὼς φορὼς τῶν νουσηµάτων τῶν αξὶ 
ἐπιδημεόντων ταχέως ἐνθυμεῖσθαι καὶ μὴ λανθάνειν 

τὴν τῆς ὥώρης κατάστασιν. 

Εὶς τὸ προγνῶναυ τὰ γενησόµενα τοῖς κάμνουσι συµ- 
πτώματα, μέγιστον συντελεῖ καὶ ἡᾗ τῶν ἐπιδημούντων νο- 

σηµάιων γνῶσις, ἤδη τὲ  ἐνεστώτα καὶ μέλλοντα ἔσεσθαν. 

διείλεκταυ δ) αὐτὸς ἐν κεφαλαίοις βραχέσυ κατὼ τοὺς ἀἆφο- 

{αοῖ]ε βαοῖς { Γρίγίας πιαρηας εἰ {γεααεπς εβ, Π ἀἆο- 

Ίος ποπ ἀεβιε, Π Γραίασπι ἀλβου]ίεν εἀῑί, Π ναἰάε {1ΐ, 

Π οογραθ α 68ἱοΥ ΙπαεφμαΠίες αΠεοίαπα ε[Ι. Ἠοο αα1άεπι 

Πλ ίαπι ε[ι 4ε πια] Πσιαῖ ρτῖας ἀπβαιαίαο αὐ εο ἁΠριαία- 

Ποηῖς, ἵπ Ύιια Γριία ρτο εκεπηρ]ο, Πουιῖ ἀῑοίαπα εβ, [α)- 

1εοΙ. Έχρο, αἲί, αιιοᾶ 1η Ἰής {εοὶ Ἰάεπι αρας ἵπ γε]ῖφιιῖς 

ηπ]]ο ῄσπο ρταεἰεγπιί[Πο, {[εά Ποϊ]αίῖαι εκρευία ο]αδᾳαθ 

{αου]ίαίε, ἀείπάε 1]]ογαπα Ἱπίεν [ο οοηἰεπίΙοπεπα {αο1ῖο, 

ΧΧΧΥΠΙ. 

Ομῖη εείατπ πποτΡογµπι [επιρεγ ἵπ υμίρις βτα[]απιίωπα Τπι-- 

Ῥειμς ει τεππρε[ἑαεὶς οοπ[ἱεμιίοπεπι οἴῖο απίππο εΟπεῖρετε 

ορογ:ει. 

Ός πο[ε Ρο[]ς νοεµίητα αεστῖς [Υπιρίοιπαία απίο ο πασά 

Παπ, πἨιακίμιε οοπἀμοῖῖ ρορααγίασα ΠιοΥΡοσύπη εορηῖίτο, 

ΠΟΠ ΘΟΓΙΙΗΗ πποᾶο φαἱ Ίαιι ογα Παπίας, Γοὰ οί εἰἴανη βτα[]ι- 

{αντί [αμ ΕΠ απίεπα 1ρ[ε Ὀγενίριις {επίεηἰ115 οοπιρίεχιις 1π 



804. Γ44ΠΗΝΟΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ 

Εά. Οἶατι ΥΠ. [66τ.] . Εά. Βα[, Ῥ. (464. 106.) 
ρισμοὺς, τα τε καθ ὥραν ἑκάστην πλεονάζοντα καὶ τὰ τῇ 

παρούση τὲ καὶ προγεγονυίᾳ καταστάσει συνεπύµενα. τοῦ 
μὲν γὰρ ἦρος ἔφη πλεονάζειν τὰ μελαγχολικὰ καὶ τὼ μανικὰ 

καὶ τα ἄλλα ἐφεξῆς ὅσα κατέλεξεν, ἅ τὲ τοῦ ἠρός εἰσιν ἴδια 

καὶ τῶν ἄλλων ὡρῶν, ὅταν δηλονότι φυλάετωσι τὰς οἰκείας 

φύσεις. εἰ δὲ μὴ φυλάττοιεν, ἐπιδημλσειν φησὶν ἕτερα νο- 

σήματα, τῇ γἐνομένη κατασιᾶσει προσήκοντα" καὶ τούτων 

ἐδίδαξε τίνα μὲν ἐξ ὑστέρου γενήσεται, τίνα δὲ εύ- (165) 
Φὺς ἅμα τῇ πρώτη καταστάσει. περὶ μὲν οὖν τῶν ὕστερον 
ἐπιγινομένων ὧδέ πως ἐδίδαξεν"' ἢν μὲν ὃ χειμωῶν αὐχμη- 

ρὸς καὶ βόρειος γένηται, τὸ δὲ ἔαρ ἔπομβρον καὶ νότιον καὶ 

τὼ ἄλλα ὅσα τούτων ἐφεξῆς φησι’ περὶ δὲ τῶν ἐν αὐταῖς 

ταῖς παρούσαις καταστάσεσιν, ἐν οἷς φησι τῶν δὲ κατα- 

στάσεων τοῦ ἐνιαυτοῦ τὸ μὲν ὕλον οἳ αὐχμοὶ τῶν ἐπομ- 
βρίων εἰσὶν ἐγιεινότερου καὶ τᾶλλα ὅσα τούτων ἐφεξῆς. ἓν 

αφορισμοῖς μὲν οὖν διὼ Μἐφαλαίων ἐδίδαξε περὶ τῶν ἐπι- 

ὁημίων νοσημάτων, ἓν δὲ τοῖς τῶν ἐπιδημιών βιβλίοις 

ἐπὶ τὰ κατὼ µέρος ἦκεν. ὁπύση ὃ ἐστὶ καὶ τούτων αὐτῶν 

ορ]ιοτ][ηῖδ, ἔππα απ Πησα] απηϊ (επιρογίῦιιβ. ἀγεφπεπ{τι8 

Ὠα[οαπίΩχ, {μπι ᾳπο5 νε] Ρταε[εης γε ρταεἰεγ]ία {επιρεί[ίας 

Ραπί. ἨὨϊκιι επἶπ νετο {γεημθηίο ε[ε α[Τεοείμδ αίταε 

Ῥι]]6 αἱ Ιπ[αηῖαςΦ αἴφαπε α]ία, Ύααο ἀείπεερ οοπηαιπεγαν1ῖ, 

ᾳπεε εἰ γεγπο {επιρογῖ ρτορτία [αμϊ, αίᾳπε ας ἵπ ἴεπι- 

Ῥοτίδας ογαπίαν, { Γμαπι Γεγνατ]ηί παϊηταπα, Θσαπι ο-- 

ἀεπι { πο [εγναγ]π!, αἀνεπίαγε ἀῑοιί πιοιβοςδ αἰῑοφ Ρίαθ- 

εεάεηπ!1 {επιρε[ίαιϊ οοτιβταεηίεδ. ΕΙ οοσαῖῃ απ]άεπα φπἵπαπι 

Ῥο[εα πα[οϊίατί [περ ααὶ νετο [πια] ομια Ῥτίπια Τρία ἵεπι- 

Ρε[ἰαίε ρτοεαηί, εχρἰἰοανῖῖ,. Όε Ἰ φιίάεπι {ο ρτοἷάτξ, 

αἱ ροίίεα οπἰαπίυσ: ᾖ[ Ίεπας [ιεοα [εριεπιτίοπα]ες νεπῖος 

λαδμῖε, νεγ αµίεπι αμ(ίγος εἰ ρἰμνίας ελ]ίδεε, εἴ τε]ίᾳπα 

ᾳ.αο ἀείποερς [οπρία [απΐ. Ώε 15 ααἴειῃ ο αρία {επι- 

Ρε[αία αἀμιαο νίσεπίε εχοϊϊαπίιχ [ο αἲ: εἰ αππὶ ἔεπιρε- 

Γἐαιθως [αἰωῤγίογες ἵπ εοιμπι [μπε εεαε ϱµαπῃ ρἰμυΐίαε εἳ 

βία ᾳὖαε ἀείποερ αὐ εο [ορωπίας, Ἱίαφαε 1π αρμογί[- 

πι απ]άεπι οοπιροµαἰο[ε Ροραἱαχε ΠΟΓΡΟ5 Ρεγ[εφαα{ι15 

ε{:, Ιὑτῖδ ααἱοιπ ερϊἀθμιίοα ἆε {ρῇ5 ρανἰοιι]α ἶαι ἀπ Τετμῖί, 
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Ἱ χρεία, Ἀαΐ του δοκούντων ἐν τοῖς καθόλου περιέχεσθας, 
Θήσεταυ κατὰ τὰ τῶν ἐπιδημιῶν ὑπομνήματα, τούτοις 

κολούθως }ραφησόμενα. µνυνὶ δὲ τὸ κεφάλαιον ἐρῷ τῆς 
ὕλης προγνώσεως, ὑπὲρ οὗ τὸν λόγον ὁ “Γπποκράτης ἐποιή- 
σατο κατὰ τὴν προκειµένην ῥῆσιν. οἷς γὰρ εἴρηκε σηµείοις 

ἐν τῷ προγνωστικῷ τούτῳ βιβλίῳ τῶν νοσημάτων αὐτῶν 
ἐδίοις, τούτοις ἀξιοὶ προσείθεσθαι τὰ διὰ τὸ περιέχον γι- 

νόµενα. φέρε γὰρ ὠφθαί τινα σημεῖα κατὰ τὸν λόγον τοῦ 
νοσήµατος αἱμοῤῥαγίας, εἶναι δὲ καὶ τὴν ὥραν ἐαρινὴν, 
ἔτυ μᾶλλον ἐλπὶς ἔσεσθαι τὴν αἱμοῤῥαγίαν. εἰ δὲ καὶ ἡ 
παροῦσα κατάστασις εἴη θερμὴ καὶ ὑγρῶ, πολλῷ δὲ μᾶλλον 

καὶ ἡἡ τῶν προγεγενηµένων δυοῖν 3 τριῶν ὡρών κατάστασις, 

εἰ αἵματος εἴη γεννητικὴ, ἔτι καὶ μᾶλλον ἐλπὶς ἔσεσθαι τὴν 
αἱμοῤῥαγίαν ' ὥσπερ οὖν ὁ λόγος ἐπὶ τῆς αἱμοθῥαγίας, οὕτω 
καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων. ἀρκέσει δὲ εἰπεῖν ἓν ἔτι 
παράδειγµα γενησοµένων ἱδρωτων. ἐν καύμασιν ἀνέδροις 

Όποτυπι Πβγοταπα φπαπία Πέ αἰΠίας, οί ᾳποάαπιπιοᾶο ἵπ 

115, πας απῖνετβπι {οϊρία Γαηὲ, νἰἀεπίατ οοπΗποχὶ, εκ- 

Ῥοπαπι 11 1ρῇς ερϊἀεπιΙοη οοπηπιεηίατῖ]ς, απος 66ο [Παπά 

Ροβί 11ο ασστεάϊίαν. ΊἈαπο {οίῖας Ρταεοοσπ1Ηοπῖς αὐβα- 

πιεπίππι Ὀγεν]ίευ Ῥτοροπαπα, ἄε απο Ηϊρροσχαίθς ΓΕΥΠΙΟΠΘΙΑ 

Ίοο Ίοσο {αοετο Ππ[ΗΜαϊϊ, ΎἈΝαπι Ῥρταεῖες ποίης 1ρ[οτιπι 

ΠΙΟΥΡΟΓΗΠΑ Ῥτορτίᾶδι πας ἵπ Ἠοο ἆθε Ρρταεοοραϊῆοπα ρε 

Δε[οΐρῇς, λαρεπάαπι εἰἴαπι οεη{εί ταϊϊοηπεπι αὐτῖς Μας 

5. Ῥοπο επῖπι αρρατπ]({[ε ποῖας απαφάαπα, {ἱ Πα ταί]ο 

πιοχρῖ {εταί, Ῥγο[α[οπῖς [απραϊπῖς, ε{ε νετο εἰ {επιρις 
γεχαμπι, πιπ]ίο οετίε πιορῖς εκ[ρεείαπάα [αησαϊπίς Ῥτοία[ίο 

ε[ι, Μἱ νετο ΡεβείαοΠ6 εἰαιι {επιρε[ία οα]ίάα Ἠαπιίᾶσηιε 

ε[ί, πιπ]ίο [απο πιασῖ οἱ ἀἁποταπα γίαπιγο αππῖ {οεπιροχΏπα 

οοπ/[Π(αἱίοπε9 ᾳεπεταπᾶο {απσπϊηϊ 1άοπεαε ῥρταεςε/[[οσῖηΐ, 

Πυκυτὶ [αηραϊηῖ [ρεπι πππ]ίο αἆμαπο Βγπιῖογεπι Ἱαβοπιας, 

(αείεταπι ᾳαοά ἀῑοίπιας ἆο Ρτοία[οπο [αηραϊπία, τε]]φπ]8 

εἰἶαπι οπιπῖρις οοπποπῖ,. Ας ἀῑοίαπι [αἱ19 ε[ε νΙζεὈίίατ, 

{ ππυπι εκεπιρ]απι ἆε {αατῖ [αάοχῖραςφ αἄάακοτο, ΆῬεγ 

ἁε[ῖας ῄοοος {εῦτες τί ρἰατίπιαπα Ππα [απάοτο [Πὲ, { γοχο 

6ΑΙΕΝΌΦ ΤΟΊ. ἉγΙΤΙ, ΡΑΙΠ5 ΙΙ, ντ 
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βοιρὶ ἀνιδρώτες τὰ ώκσή, τοῖσι δὲ ἐπὶ ψεκάσιν ἕδρω. 

τικώτεροι γίνονται. «δῆλον οὖν ὅτι πρὸς τοῖς ἄλλοις σημεί 
σα τοῦ νοσήματός ἐστιν ἴδια, δηλωτικὰ γενησομένων ἑδρω 
των ἔτι καὶ τοῦ πἐριέχοντος ἡ κατάστασις προσερχομένή 
τὴν ἐλπίδα τοῦ γενησομένου βεβοιοτέραν ὑπογράφευ. 

λύ’. 
[688] ΑΕὖ μέντοι χρὴ εἰδέναι περὶ τῶν τεκμηρίων καὶ 

τῶν ἄλλων σημείων καὶ μὴ λανθάνειν ὅτι ἐν παντὶ ἔτει 

καὶ πάση ώρῃ τὰ τε κακὰ κακὺν σηµαίνει καὶ τὰ χρη- 

στὰ ἀγαθὸν. 

Οὐ παρὰ τοῖς ἐατροῖς µόνον, ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς ῥή- 
τορσιν ἐζήνηταυ τίνυ διαφέρευ σημείου τεμμήριον, οὐκ ἐν 

σημαινομένοις µόνον, ὡς ἄλλοτι, τοῦ προβλήματος ἔχοντος 

τὴν σύστασιν, ἀλλὼ καὶ πραγμάτων ἐφαπτομένου. χρὴ }ὰρ 
εὑρεῖν τινα φύσιν διττὴν πραγμάτων, ἄφ ὧν οἳ μὲν ἰατροὶ 
προγινώσκονσιν, οἳ δὲ ῥήτορες ἀποδεικνύουσιν ἢ πείθουσιν. 

οσπι αε[α παπαἰα]α Ῥρ]ανία ἀεοῖά1έ, [αάογες {αοῖμας εἰί- 

οἴππίατ. Ἱααιε ρεγ[ρίοπαα ε[ῖ β Ῥταεϊεν αἶ]ας ποίας, 4πας 

Γαπέ πιοχὈΙ ῥρτοργίαε νεπίυταπα Γ[αάογεπι Ῥχοάεπίες, α]ῖα 

εἴῖαπι α οαε]Ι Παία {εβίπιοπῖα αοοεΠετῖπΕ, {αίπταο τεῖ εκ- 

ο 1οηβε ΙΠαβενί οετίΙοτεπη. . 
η η 

ὁσε 
ΧΧΧΙΣΧ. 

Ῥγοῦε [απε πο[]ε οµοτίει ἄε οετεῖς ἰπαίοῖῖς ας εαεεγὶς 

βπὶς πεο ΙΦΠΟΥαΤε φμοᾷ οφμονὶς αΠππο εἰ ομανίὶς αππὶ 

Γεπιρε[έαίε ππαἶα ππα]μπι εἰ ὂοπα ὂοπμπι ἀεπιπείαμι. 

Οπαε[ιίαπι ε[ ποπ πιοάο α πιεᾶϊιοῖς, [εὰ εἴϊαπι α τ]ιε- 

ἴογίρας, οπΙά 1πίευ τεκµήριον οἳ σημεῖον Ἱπίετε[εϊ, απῖρας 

ἆποδρας ποπηπῖρας π[ας εβ Ίου Ίοσο Ἠιρροοταίες, πο αιι- 

ἴοπι ατριπηεπία εἰ ποίας γετίῖπιας, αᾳπαε αυ]άεπι φπαε[πο, 

αἱ αἶ]α φιαερίαΏι, Πο [ο]ηπι ει ᾳάαο Πσαϊβοαπίας Ἱππ- 

τῖ, γεταπι εἰῖαπι ἆθ τεριιβ 1ρΠ5 ε[ι. ἸἈαπιαε Ιπνεπίεπζα 
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ἐπὶ μὲν οὖν τῶν εἰς τὼς αποδείξεις λαμβανομένων, εἴτ ἐπι- 
στημονικὰς οὔσας εἴτε πιθανὰς, ἢ διαφορὼ μὲν µία ἐστὶν 
ἀναγκαία τὲ καὶ διὰ παντὸς ἔχουσα τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ 
ἐπόμενον, ἐξ ὧν ἡ πρὀτασις σύγκειται. ἄλλη ὃ᾽ οὐκ ἄναγ- 
μαΐως οὐδὲ διὼ παντὸς, ἀλλ ὡς τὸ πολὺ µόνον. ἔτυ δὲ 

κατ ἄλλην διαφορὼν ἡᾗ μὲν ἐκ τηρήσεώς ἐστιν ἐμπειρικῆς, 

ἡ δὲ ἐξ ἀκολουθίας λογικῆς, ὅπερ ἐστὶν ἔνδειξιο. αὕτη μέν 

ἐστι τῶν πραγμάτων {ἡᾗ διαφορά. τοῖς ὃ᾽ ὀνόμασιν ἐπ αὐ- 
τῶν οὐχ ὁμοίως ἐχρήσαντο πάντες, ἀλλ οἵ γὲ χαβιέστερου, 
παρίημι γὰρ ἑκὼν τοὺς ἄλλους, ἐπὶ μὲν τῇ προτέρᾳ τομῇ 
κατὰ τοῦ διηνεκὠς μὲν ἓν ὁτιοῦν δηλοῦντος ἀξιοῦσι χρῆ- 

σθαι τῇ τοῦ τεκμηρίου προσηγορίᾳ, σημεῖον δ᾽ ὀνομάξουσυ 

τὸ ἕτερον, ἐπὶ δὲ τῇ δευτέρα τὸ μὲν ἐκ τηρήσεως σημεῖον, 
τὸ δ᾽ ἐξ ἐνδείξεως τεκμήριον. ὅτι μὲν οὖν οὕτω χρῶνταυ 
τοῖς ὀνύμασιν οἳ "Ἓλληνες οὖκ ἰατροῖς µόνον ἐπίστασθαι 

χρήσιµον, ἀλλὼ κἀκείνοις ὕσοις τῇ τέχνη προσήκει τὸ ἑλλη- 

ε[ί ρεπιῖπα τεγΙΠΙ πΠαίηχα, εκ οαπ1ρῃς πιεάΙοί απϊάεπι ρταε- 

{ασίαπε, τ]λείοσες Υετο ἀεπιοπβταπί απῖ ρει[ααάεπε, Ἐο- 

ταπι οπ]άεπι ᾳπαε αἆ ἀεπιοπβγαίίοπεπι α[Παπιππίατ, [γα 

Ί]]α οετίαπα α[εταί [οἱεηῖίαπι Άνε ῬτοραΡί]]ς Πἲ, μπα ἁπ- 

ἀεπι ἀπεγεπίία ε[, αἰία πεοε[ασῖα ε[ε αίᾳαε αἆ εᾱ α]τε- 

γατα [επιρετ οοη{εηπΙ εκ ομῖραδ Ῥτοροβίο οοπιροµῖἴττ, 

4]α γετο πεφιε πεοε[ατίο πεηῖε [εμπρες, Γεά τὲ Ῥ]ΗγΙπτππα 

εοπο]αᾶςτθ, Α]ίεγα Ὑετο αποᾶ απαεᾶαπα Ῥεγ 6πιρῖγίοαπι 

οῬ/{εγναίΙοπεπα, (παεάαπι Ῥετ σοµ[εφαπίΙοπεπι ]οσῖσατι, Ἠοο 

εβ ἀεπιοπβταίίοπεπα, οΠπεπάαηῖ, Ἠοο αιϊάεαι ε[ ἵη {ρ[5 

τεβρις ἀΠογππεη. Ἠ]Ι8 απίεπι ΠΟΠ ΟΠΙΠΕς [πη]ίεν ποπηῖπα 

Ππάιάεταπί, [εά ααἱ Ἰοᾳασίαν ἀπ[εγίας, αἶῖος επῖπι Ίαβεπς 

οπήο, 1π Ρτίπια οπϊἶάεπι ἀῑΠετεπίῖα 1, αᾳποὰ Ῥετρείαο 

αααῖᾶ ο[ιεπαῖί, τεκμήριον παπειραΙ γο]απῖ, αἰἴετιαπαι νετο 

σημεῖον αρρε]]απῖ. Ίπ [εοππάα νετο ᾳποᾷ αἩ οὔζειγαίοπε 

εΠ, σημεῖον, αποᾷ απίεπι Ῥὲες ἀεπιοπ[ιγαίίοπεπι οοπο]αά1ί, 

τεκµήριον. Δο αιοᾶᾷ ποπιϊπῖρας φπἶάεπι Ογαεοῖ Ἠοο πιοᾷο 

αἰαηίατ, ποἩ {οἶαππι πιεᾷῖοῖ οοπαοῖί [εἴτα, [εᾷ εἴϊαπι οἵι- 

πΊρης απο εκ ατγίε ἀεοεῖ Όταεςε Ἰοᾳᾶῖ, Όποά αμίετι 

3 
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επ ὕτυ δὲ εἴς τε τὰς ἀποδείξεις καὶ τὰς προγνώσεις 

ᾗ εἰρημένη διάμααὰ τῶν τν ἀμβες γνᾷσθαν χθησιμω-. 

τάτη πρόδηλον εἶναι παντὶ νομίζω. τὸ γὲ μὴν ἀμφότερα 
τὴν ἑαυτῶν ἀξὶ διαφυλαττειν δύναμιν, ὅσα τὸ ἀγαθόν τυ 
δηλοῖ καὶ ὅσα τυ κακὸν, ἄξιον ἐπισκέψεώς ἐστιν. ἐν γοῦν 

τοῖς ἀφορισμοῖς αὐτὸς εἶπεν, ἐν ταῖς νούσοις ἧττον κινδυ- 

νεύουσιν οἳ νοσέοντες, οἷς ἂν οἰκείη τῆς φύσεως καὶ τῆς 

ἡλικίας καὶ τῆς ἔξιος καὶ τῆς ὥρης ἡᾗ νοῦσος ᾖ μᾶλλον ο 

οἷσιν ἂν μὴ οἰκείῃ κατώ τυ τουτέων. τοῦτ οὖν πρὸς τὸ 

νῦν εἰρημένον οὐ διαφέρεται, πακὸν μὲν γάρ τι σημαίνειν 

ἔφη τὰ κακὼ διῶ παντὸς, οὐ μὴν ὕτι γε ὡσαύτως ἢ οὐχ 

ὡσαίτως ἔτι προσέγραψεν, ὁ εἰρημένος ἀφορισμός. οὐδέτε- 
ϱον δὲ µετατίθησιν εἰς τὴν ἐναντίαν φύσιν, αλλ ἧττον καὶ 
μᾶλλον ὑπάρχειν αὐτοῖς τοῦτό φησι, παρά τὲ τὰς φύσἒις 
καὶ τὰς ἡλικίας καὶ τὰ ἄλλα ὅσα κατέλεξεν, ὥστε κατὰ 

τοῦτο μὲν οὐκ ἂν ἐναντία λέγοιτο πρὸς {πποκράτους, κατ. 
ἐκεῖνο δὲ μᾶλλον, ὅταν εἴπη τοῖσι μὴ κατὰ λόγον πουφί- 
ἔουσιν οὐ δεῖ πιστεύειν οὐδὲ φοβεῖσθαι λίην τὰ μοχθηρὰ 

ε]αρπιοάί τετηπι ἀἱ[οτίπιεα πον]ζο ππασῖπιε εἰ αἆ ἀεπιοι- 

Πταπάαπα εἰ αἆ ρταε[ασἰεπάαπι εχρεαίαί, ατβΙῖτος οππΠ]- 

Ῥας ε[ο ρεγ[ρίοαιπι. ΔΑί νετο πίτχααε εαπἆσπι Γοπιρετ 

Ίαβοτο νίπι, γε Ῥοπαπι ΠσηΙΠοεπ[ Πνε ππα]απι, Ίητε νἰάε- 

ἴωσς ἁ[ᾳαϊχεπάαπα, ἹΤρίε επῖπα {οπρΗῖ 1 αρΠοσΙ[πηῖδ: πποζ-- 

ος πεῖπμς ρετίεµίο[ος ε[]ε, φιμῖ ππαβὶς οµΊη παέιγα, αεὶαίε, 

λαδῖει εοτροτῖς, αππῖφιε ΞΕΠΙΡΟΤΕ ϱοπ/επείωιε, οφ ματι φιῖ 

π]] Ἱιαδεπε ομπι αἰίφμο Πογηπι α[]πίαιι. Ὁποά [απο αἳ 

Ἱοο ποη ἀῑ[οτεραί, αποά πιοᾷο ἀῑχῖι, ἸΝαπιᾳπθ πια]α αἲί 

πια]ηπι Ρετρείπο ἀεβρπατε πεο ἵαππεπ απί 8επο απ Ποπ 

αεᾳπο αἀ]εοίαππι ει ἵηπ 6ο απεπι οἰανίπιις αρλμοτί[αιο. 

ἹΝειίταπι απίεπι 1π οοπῖτατίαπα {ΤαπΠΙ παϊπταπι, Υεταπι 1 

πιαβῖς ππίππδηαο παἰτῖαπο εογαπι ἀπείε ἀῑαῖί Ρρτο ταϊῖοπε 

παίπταςθ εί αεἰαῖῖς, αἴαιο αἰἴογαπι οπιηῖππι ᾳπαε τεοεη/[α1έ, 

Τίαφαε ποι νἱάοίμγ Ἠαο ἵπ το ἨἩιρροοταίεθ ΠΡΙ οοπίτατίας 

ε[Πε, Αί «ο Ίουο πισίθ [οοιπι ρασπατε νιάεαίας, πὈὰ Γοτ]-- 

ΡΗ{: ποπ ε[]ε αἀπιοάμτα Πες [ιάεπάμπα, Φμαε Ππογὂµτε [πε 

ΤαΙἴοπε [ευίοτεπι επ]ἰδεμὲ πεο υαἰάε πιειµεπάα ππαία, οσπε 
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γινόμενα παρὰ λόγον τὰ γὰρ πολλὼ τῶν τοιουτέων ἐστὶν 

ἀβέβαια καὶ οὗ πάνυ τὸ διαμένει οὐδὲ “χρονίξειν είωθε. 

διὰ τοῦτο γοῦν αὐτὸ προσέγραψεν ἐν τῷ προγνωστικῷ τὴν 
νῦν ἡμῖν προκειµένην ῥῆῇσιν. ἐν μὲν γὰρ τοῖς συμπτώµασο 
γἰνεταί τις μετάπτωσις ἔκ τε τῶν πονηρῶν εἰς ἀγαθὼ κάν 

τῶν ἀγαθών εἰς πονηρά. τῶν δὲ σημξίων οὐδὲν εἰς τούν- 

αντίον µεταπίπτειν πέφυκεν, αλλ ἧττον μὲν καὶ μᾶλλον ἤτου 
κακόν τυ σηµαίνειν ἢ ἀγοθὸν, [089] οὐ μὴν ἀγαθὸν μὲν 

νῦν, αὖθις δὲ κπακὸν, ἢ κακὸν μὲν νῦν, αὖθις ὃδ᾽ ἀγαθόν. 

ὕσα γοῦν ἐν τοῖς οὔροις εἶπεν εἶναυ κακὰ σημεῖα, ταῦτ 

οὖπ ἄν ποτε ἀγαθὰ Ὑένοιτο, καθάπερ οὐδὲ τῶν ἆγαθῶν 
οὐδὲν κακὀν. οὕτως δὲ καὶ ὅσα περὶ τῶν πτυσµάτων ἢ 

διαχωρημάτων ὣς Φαν ἢ) κακῶν εἴρηκεν οὐδὲν εἰς τοῦν- 
αντίον µεταπίπτευ, κατὼ δὲ τὸν αὐτὸν τρύπον οὐδὲ ὅσα 

περὶ τὸ πρόσωπον εἶπε /ἰγνεσθαι σημεῖα κατὰ χρόαν 
ὄὕγκον ἢ σχῆμα καὶ περὶ κατακλίσεων δὲ καὶ τοῦ πελιδνοῦ- 
σθαι καὶ μελαίνεσθαι μόριον ἢ δτιοῦν ἄλλο τοιοῦτον πά- 
σχειν. ἅπαντα γὰρ διαφυλάττευ τὴν οἰκείαν δύναμιν οὐ 

Ρταετεγ Ταξίοπεπι οδοτία μπε, Ἰογµπα επῖπι γίεταβμε Γωνε 

ἐπεεγία πεο Ῥείππαπετε ἀμφιε Ῥεγ[ευετατε [οἶία. Εῖ θᾶπι 
απ]άεπι οἨ οαμ[απι νΙἀείατ Ίππο απαπι Ἠπάπο εκρ]οσπας 

ἵπ Ῥτοσποβίοο ἀπ[οταϊ[ο [οπίεπεῖαπα. Ίαπιφαε (Ψπιρίοπηαία 

οἳ ος πια] αιοάαπιπιοάο Παπῖ Ῥοπα εἳ εκ Ῥοπῖ6 πια]α, 

Βῖσπα γετο Ὠππαπαπι 1π οοπίτατίαπι ἨΠβίΠταπι νοτίππίπτ, 

Γεᾷ πια]οτῖς παποτί[ααε πια] απί Ῥοπί εβίπιοπία [Η18. 

Νεο Ίαπιοπ ᾳαοᾷ Ὠππο Ῥοπιαπι εἴς, Ῥο[εα πια]απι οῖς, ααῖ 

ᾳποᾷ πππο ππα]ηπι Ῥο[ίεα Ῥοπαπ.  Έάρο αυαθ ἴπ πτ]Πῖθ 

πια]α ε[ἴε βρηα ἀοουπῖξ, παπαπαπι Ῥοπα εγαἀεπί, πα πεο 

Ῥοπα Πεπί πποιαπα πια]α. Θίο οπαε [ραία απί α]νῖ εΧοτε- 

πηεηῖα Ῥοηα νε] ππα]α ε[[ο ἀῑσίε, πππαααπι ἴπ οοπῖταγίαπα 

ἀερεπεταπί, Δά εππᾶσπι πιοάσπι πεο 4π88 ποίαθ Ἰπ {αοῖο 

ἀε[οτΙρίί εκ οοἼοτε απῖ ἵππιοτε απἲ Ώριχα πεο 4παο ἀῑσιε 

4ε Ἰαοεπίϊαπα Παδίία πεο Ύµαε 4ε Ἰνοτε εἳ πὶρτεάϊπε ΡᾶΓ-- 

[ςδ απί π]]ο α]ο ε]αςπιοάϊ αΠεεία. Οπποία εΠπΊΠι νΙπ1 Ρ1ο-- 

Ῥτίαπι τοπεπῖ, Πο ράἵΠΙ (ι]άθπα πιαρπή(πά]πε, απἱρρο 
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κατὰ τὸ μέγεθος δηλονότι, προεἰρηται γὰρ ὅτι τὸ μᾶλλον 
δέχεται καὶ ἧττον, ἀλλὰ κατὼ γένος, ἐπεὶ μήτε τών ἀἄγα- 

θῶν οὐδὲν εἰς τὸ τῶν κακών µεταπίτετευ γένος, ἐπκείνων τὲ 

οὐδὲν εἰς τὸ τῶν ἀγαθών. ὅταν γε δηλονότι μετὰ τῶν 

οἐπείων ἐξετάξηται ὥθρ αμα, οὐ μὴν ἐπί 7: τῶν συμπτω- 

µάτων οὕτως ἔχει. καὶ γαρ δυσπνοοῦσιν ἔνιου καὶ παρα- 
σρονοῦσι καὶ ὑποχόνδριον ἀνασπῶνται καὶ μαρμαρυγαὰς ὁρῷν 
οἴονται καί τινα ὀρφνώδη προφαἰνεσθαι κρίσεως λόγῳ, καὶ 
μὴν καὶ καρδιαλγεῖν καὶ χεῖλος τὸ κάτω σεἰεσθαι καὶ πα- 

ρωτίδας καὶ τινα ἑτέραν ἀπόστασιν ἔχειν. ἅπαντα γὰρ 
φαίνεται ταῦτα ποτὲ μὲν, ὡς εἴρηται, κρίσεως λόγῳ γινόμενα, 

ποτὲ δὲ αὐξανομένοις νοσήµασιν ἑπύμενα, καθὸ κἀκεῖνο 

δεόντως εἴρηται πρὸς αὐτοῦ" τὰ κρίσιμα μθὶ κρίνοντα τὰ 
μὲν Θανατώδεα, τὰ δὲ δύσκριτα" διώρισται ὃ᾽ ἡμῖν ὑπὲρ 
ἁπάντων τῶν τοιούτων ἐν ἄλλοις τὲ τισι κἀν τοῖς περὶ 

κρίσεων, ὥστε μηδὲν εἰς τὸ προγινώσκειν ἐνδεν καὶ διὼ 
τοῦτο, ὕπερ ἄεὶ συμβουλεύω καὶ νῦν διελθεῖν οὐκ ὀκνήσω. 

ἀῑοίαπι απο {αῑξ Ί]α Ιπίεπάϊ αἴᾳαο τεπη 1, {[ε εαπάεπι 

6επετο. ἸἈαπιᾳπε πΙΜΙ] ᾳποᾷ Ῥοπαπι ΠΕ, 1π πια]οτάπι ϱεπ5 

πι]σταί ηεο Ίοτυπα φαἱάᾳααπι 1 Ῥοπογαπι 6επας ἀε[οι[οιί, 

{ πιοᾶο Ῥτορτίαε ἀἰ[αποίῖοπες 1π ἀ]αάιοππάο αἀλαρεαπίαγ, 

γεταπα ποπ [ο Ἰαρεί ἵπ [Ὑπιρίοπιαϊς. Ίαπι ΡΙετίᾳπε εἰ 

πηᾶσπα οσα ἁἰ[Ποι]ίαίε Γρίταπῖ εἰ Ἱπ[απῖαπί οἳ ριαεσοτά1ο- 

τησ οοπίγαςίΙοπετω [επιαπὲ εἰ ΓρΙεπάογες οεΙΠετε {ε ρα- 

Ταπὶ εί αἰτα αιαεάαπι οου]ῖς ο,[εχνατί Ῥετ οτΙΠ, Αά µαες 

οοτά(ς ἀο]οςχ οοτηῖρϊῖ, Ιαῦταπι Ἱπ[εγ]ς «γεργο αρ[ίαίαχ πιοῖτ, 

Ρατοίΐϊάες αμῖ αἰῆῖ αιήἆαπι αΡ[οε[ῇας ρτονεπῖιηί, Ἠαεο επῖπι 

οπιπῖα Ραγίΐπα αἲ ἀῑοίαπι ε[ε, γυῖ5 1ρία ταίῖοφπε οχγ]ῇ5 Ρτο- 

ἀποῖες Ρατίῖπι νετο Πποτε[οεπίῖρης πιοχρῖς [αερεάετο νΙἆεπ-- 

ἔαν, Όπατε Παπά αδίαχάε 1ά α«αποαπο ἀῑοίππ αἲ 1]]ο {1 

φμαε ]μαάίςαπάι υἱ Ῥταεάιία ποπ Ἰ]ιάισεαπι αἰία ΤΙΟΥΕΕΠΗ» 

αἰία ἀῑ[[οῖ]επι ετί{ι παϊπατι. Ὑεταπα Ἠᾷεο οπιη]α ουπι αλ] 

αωάρακάατα π Ηρτῖς {ππα 1η Ἠΐς, 4πος ἆε οπ]βρας [επῖρῇ- 

τηἩς, ἴάπι ΓαΠὲ βροτίο α ποΡῖς εκρ]οαία, απ ]απι η]]Ι] αἆ 

Ῥταεσορη({Ιοπεπι ἀεε[ε νἰἀεαίαν. Ὁπαπιοβτεπι αποά ερο 

(επιρες οοπ/(]Ίηπι ἆο, Ἠππο εἴἶθπι ἆθτο ποἨ ῬΡίδερῃή, Τα 
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Εά. Οµασι. ΥΠ. Γ699. 1] Εὰ. Βαῇ. . (166. 196.) 
πρῶτα μὲν καὶ μαλιστα σπουδάδειν φημὶ μαθεῖν ὅσα της 

ἑατρικῆς ἐστιν ἔργα" τὰ ὃ᾽ ἄλλα ὅσα τοιαῦτα τινὰ μὲν νι 
φωνῇ καὶ σημαινομένῳ τὴν ζήτησιν ἔχοντα, τινὼ δὲ λογική 

ἐχόμενα θεωρίας, ἕστερόν ποτε καὶ κατὰ πολλὴν σχολὴν 
µεταχειρί- (166) δεσθαι, καθάπερ καὶ νὺν ἐπὶ τῶν ση- 
µαινομένων ἔκ τε τοῦ τἐκμήριον ὀνόματος καὶ τοῦ σημεῖον. 
ἐπειδὴ γὰρ σον ἐστὶ χρήσιμον εἰς τὴν τἔχνην εἴρηταί μοὲ, 

προσθἠσω τι καὶ τῆς τούτον ἐξηγήσεως ἐχόμενον, ἕτερον 

ὧν ἔαπροσθεν εἶπον. ἔστι δὲ τοῦιο τοιόνδεὶ τῶν κρισί- 
µων συμπτωμάτων ἐγχωρεῖ κατηγορῆσαι τὸ σημεῖον ὄνομα, 
τὸ μέντοι τεκµήριον οὐκ ἐγχωρεῖ. μόνα γὼρ ἐκεῖνα σημεῖά 

1ὲ ἅμα καὶ τεκμήρια καλοῦσιν οἱ Ἓλληνες, ἐξ ὧν ἔνεστυ 

τεκμήρασθαίέ τε περὶ τῆς σωτηρία ἢὴ ἁπωλείας τοῦ κά- 
µνοντος, ἃ περιλαβὼν ἄν τις ἑνὶ κεφαλαίῳ φαίη γνωρίσματ 

εἶναι τῶν διοικουσῶν τὸ σῶμα δυνάμεων, ὅπως ἔχωσιν ἆθ- 

ῥωστίας τῇ ῥώμης, 

καὶ τῆς πέψεως σημεῖα, τῶν δὲ κρισδίµων συμπτωμάτων 
νἩ οἷς δηλονότυ καὶ τὰ τῆς ἀπεψίας τὲ 

. ι ., , ΄ 3 3 ε/ 4 3) ῃ 

οὐδὲν ἔχευ τοιαύτην φύσιν ἀλλ ὅτυ μὲν ἔσταυ αρίσις δη- 

Ρεἰπι]ς ααἰάθαι Ρο {Ἡππαπιόπο ο Η[οεπά16 πιεάίσαθ αγἱ]5 ορε- 

τῖρας Γαάίαππι Ἱπιρεπάεπάαπι εί[ο οεη[θο, ἄ]Ι5 Ὑετο ε]αε- 

πιοᾶί ἆθ γοςε εἴ (ἰρπίβοαίϊοηπθ ᾳπαθβΙοΠες, «µαεπε Ἰορῖ- 

σαπι λαροπί οοπίεπιρ]αίίοπεπα, ρο[ϊ/επιο εἴ Πιασπο 1π οἱΙο 

ἱγαοίαπάα,  Ομεπιαάπιοάιπι Ίος εἰἶαπι Ίοσο {αοΐπας ἆθ 

ποπιῖπιπι τεκμηρίου αἴαε σημείου ΠραϊΠοβίοπο. Όπιπι 

επί α]άᾳπΙά αἆ ατίεπι νἰάείας οοπάμοετο εκρο[αετίτη, 

απ Ἠππο α Ῥτίογο α[εταπι ἸΠοταπα ΠπίιετρτείαΙοπεπι. 

Ε{ι απίεπι ε)ιδπιοά. ἴἸπ Γπιρίοπιαϊς οἱ τσῖπι Ἠαβεηί 

]αάϊοαπάϊ, Ποεί αἰϊᾳπαπἆο τοῦ σημείου ποπιεα ἆδπιπατε, 

νεταπα τὸ τεκμήριον ποπ αεί, ἵαπι Ί]]α ἰαπίαπιπποάο α 
Οναεοῖ σηµεῖα Επια] οἳ τεκμήρια γοεαπῖασς, εκ απάβας [α- 

118 αερτὶ ααῖ Ῥετηϊοῖες οετία εἴ. Όταε { απ ππο ηπο- 

πι]πε οοπηρ]εοίῖ γε], ἀῑοεί είε {αοα]αίαπι, απἶραςδ ϱΟΓ- 

ρα ρα ὑεγπαίατ {ε[ιπιοπία παπι Ιπιρεσί]]αε απῖ απἲ τορι- 

[αε, Ἱπίετ ὔαο εἰίαπι οτιά]ταί] οοο(Ἱοπ][ᾳαο Πρηα οΟΙΙ-- 

Ἠπεπίας, ΑΙ παῖ]α [Ὑπιρίοπιαία αιιαε αάίοαπαἡ νῖπι Ῥο[ῃ- 

ἀεπῖ, ἴαμ ρταεδϊία [απί παϊίαταν [εὰ {πίπτααι απϊάεπι 
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Εὰ. Ομάν. ὙΠΠ. 699. 690. Ἐά. Βα[. Υ. (160. 
λοῦται πρὸς αὐτῶν, ὥσπερ ὕτι ὃν ἐκκρίσεως ἢ ἀποστάσεως, 

ἔτι τε πρὸς τούτοις διά τινος ἐκκρίσεως ἢἢ ἀποστάσεως οἷον 
αἱμοθῥαγίας 3) ἐμέτων ἢ) παρωτίδων. εἴτε δὲ ἀγαθὴ γενή- 

σουτο χκρίσις Ἠ) κακὴ, διὼ τῶν τοιούτων σημείων οὐκ ἔνεστι 

τεκμήρασθαι. φαίνονται γὰρ οὐδὲν ἧττον ἢ εἰς ἀγαθὺν ἢ 

εἰς κακὸν αἱ τοιαῦταυ κρἰσεις ἅπασαι τελευτῶσαι. καὶ διο- 

ρισμὸν αὐτῶν ἐδίδαξεν ἡμᾶς βεβαιότατον οὐκ ἐκ συµπτω- 
µάτων τινῶν γινόμενον, ἀλλ ἐκ σημείων τὸ καὶ τεκμηρίων 
τινώῶν. πεπασμοὶ γὰρ, φησὶ, ταχύτητα κρἰσιος, ἀσφάλειαν 

ὑγιεινὴν σηµαίνουσιν. ὠμὰ δὲ καὶ ἄπεπτα ἢ ἐς κακὰς ἀπο- 

στάσιας τρεπόµενα ἡἲ ἀκρισίας ἢ) χρόνους ἢ πόνους ἢ 9α- 

γάτους [690] ἢ τῶν αὐτέων ὑποστροφάς. ὧσθ ὅτο μὲν 
ἔσται κρίσις ἐκ τῶν κρισίκων συμπτωμάτων, ἃ δὲ καὶ ση- 

μεῖα κρίσιμα καλεῖν ἐγχωρεῖ, προγνώναυ δυνατόν ἐστιν, εἴτε 
δὲ εἰς ἀγαθὸν εἴτ εἰς κακὸν αὕτη τελευτήσει, διὰ τῶν πὲ- 

πασµένων τᾖᾗ γνώσις, ἐν οἷς πάλιν οὐ τοῦ γενήσεσθαι κρὶ- 
σιν ἡᾗ δήλωσις, ἀλλὼ τοῦ σωθήσεσθαι τὸν ἄνθρωπον τῇ 

τεθγήξεσθαι. ἔστω δὲ σοι καὶ δε πρὸς ταῖς εἰρημέναις 

οπᾷπ. Ῥεχ εκογθίῖοπεπα γε] αὈ[οε[ίαπι οβεπάαπὲ εἳ Ῥγας- 

Ίετεα εκεγεΏοπῖς γε] αΡ[οε[ας [ρεοῖεπι, γε]αῖ {αησαϊπῖς 

τοζαΠοῦεπι απἲ νοπιῖίαφ απῖ Ῥατοίάας, ΑΠ νετο Ῥοπα 

ετῖῇς επ], απ πια]α Ποχί ποη Ρροϊεβ, τί Ῥεςτ Ίπεο ἤρπα 

Ἰπίε]]σα», Ίναπιπο οτῖ[ες ε]αςπιοάί Ώοπαπι 8θ(Πε 80 118- 

Ἰπην εχίσπα οοπ{εηαππίατ, Ύεταπι επΊπῃ Ύεγο οργ[ππιαπα 

ἁΠπάϊομπάϊ ταΠοπεπι πο ἀοουῖί ποια εκ ααἱρηκάαπι Γγπι- 

Ρίοπιαία5, {Γεᾷ ποίῖ αἴᾳπε αγδαπιεΠΙΙ5: οοπεοοσΒο επῖπα, 

Ππηαῖε, εἴεο Γμευχαπα οτί ει ἐμέαπι φαἰειικάίπειι ᾖρο][ίοε- 

ἔμγς εγαᾶα ψνετο αἴφιε Ἰπεοσία, 9µαεφμε ἵπ ππαἰος νετ[α 

{Ηπε αὔ[εε[]ως αμὲ πιἶαπι αι [εγαπι εἰ υεὶ ἀοίογες φεῖ 

Τπογέεπι γνεῖ εογµῖαι τεεἰάΐνας παπϊἰπιίαπίµτ.  Ἱίααο {οτε 

οπἰάεπι οπΙΠπ εκ Ἰπάϊιοαπίῖρις Γπιρίοπια[ῖ, ᾳπαε εἴῑαπι 

Ἱπάϊοαπίες ποίας ]1οεί ερρεί]ατε, Ρταε[οῖσῖ Ροίεβ, απ νετο 

Ῥεπε απ πια]ε οεεῖ, εκ Ἠ]8 ᾳπαθ οοποοοῖα ΓαΠ{, Πιπιοπάα 

οορπ](ο εΠ. ΘῬεά Ἠαθο ταγ[ας {αίπταπι οτἶμα ποπ Ρτοᾷ ση, 

Γα]π[]ς απίεπα απἲ ΙΠίετίας ἀοοιιππθπία ρταεροεπί, Ί[α ααἷ- 

4επι ε{ὶ Ῥρταείει Γαρτα ἀῑοίας ποπαίπητα ἀπτετρτείαίίο, τἶπᾶ 
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Εὰ, Οµασι. ΥΠ1. Γ600.]. Εά, Ῥα[, Ύ. (100.) 
ἔμπροσθεν ἐξήγησις τῶν προσηγοριῶν, ἅμα χρησίμοις πρά- 
γµασιν εἰς τὴν τέχνην εἰρημένη. µέμµνησο δὲ ὅτι καὶ τὰ 
κρίσιμα σημεῖα συμπτώµατά ἐστι τῷ /ένει δηλούντα τὼς 

ἐσομέγας ἐκκρίσεις ἡἢ ἀποστάσειο. αὗταυ δὲ τοῦ λῦσαι τὴν 

νόσον ϱἢ καταλῦσαι τὴν δύναμιν αἴτια μὲν πρώτως, κατὰ 
συμβεβηκὸς δὲ καὶ σημεῖα γίνονταυ. 

ιά 

Μ. 

᾿Επεὶ καὶ ἐν αιβύῃ κ ἐν 4ήλῳ καὶ ἐν Σκυδίη φαίνεται 

τὰ προγεγραμµένα ντα σημεῖα. 

3 Λ Δ « ” ’ ῃ Ἆ ἀἎ η 
Ου ατα την ἑαυτῷ συνήθη ῥραχυλογίαν τον περὶ τῶν 
” [ ’ . ω η ». ” 

χωρῶν ἐποιῆσατο λόγον. ἑνῆν γὰρ αὐτῷ τῇ πρὸ ταύτης 

ῥήσευ δύο ρα προσενθσε, μηδὲν ἔτι δεῖσδαι ος 

περοσθεῖς οὖν αὐτας ην δείξω ἐἔναργώς ὁποῖός τις ἂν ὃ 
λόγος ἐγεγόνει. εὖ μέντοι χρὴ εἰδέναι περὶ τῶν τεχµηοίων 
καὶ σημείων μαὶ μὴ λανθάνειν ὅτυ ἔν παντὶ ἔτευ καὶ πάσῃ 

ὥρῃ καὶ χώρη τά τὲ κακὼ κακόν τι σηµαίνει καὶ τὰ χρη- 

ουπι 16, Ύπαο αἆ ατίεπι οοπάπουιπῖ εχρ]ϊἰσαία. Ίθο Υοτο 

Ίο Ἰαϊεαί ποίῖας εἴῖαπι νῖπα ]αάἱσαπάϊ Ἠαρβεπίες σεπεχε [σπι- 

Ρίοπιαία ε[[ε, ᾳπαο Γαίμταδ εχογείίοπθ5 απί αΡ[οε[ἴα5 4ε-- 

ππποϊαηί,  Ἠαε απίεπι οαμίαο οπϊάεπι Ῥρτίπιαπα [απί αὐ- 

1βεπάϊ πιοχρῖ απἲ εχ[ο]νοπάαταπι νἰτίαπ; ῥρες αοοϊάεηθ 

ψετο εἰϊαπι 1πίει ῄσηα οεη[εηίγ. 

ΧΙ. 
Θλαπάοφμίάεπι εἰ ἵπ Τάῦγα ει ἵπ ε]ο ει ἵπ δεγε]ῖα γτίμς 

Γογέρία βπα ΌυέΤα ε[]ε οοπιρτοδαιγ. 

ῬΏϊοεπς ἆε  τεριοπῖρας ποπ ε[ι [ας εα (πα [οἱοί Ὄτε- 

νιίαίΐο. ΊΆαπι { Ρτίον [επίεπίϊαο ἆπας πιοᾷο [7]]αρας αᾱ- 

]εοϊ[ζει, ποπ {αεί πεοε[ε Ἠαπο αἀ[οιίρετε. Ἐδο νέτο 

1] αἀάάαπι απο Ρίαπε Ιπίς]]ὴραιϊ απα]ς {α1Πείι οτα[ῖο, 

Ίχεο νετο Ἰαΐθνε α«πεπι(παπι ἄερεί, [εὰᾷ οεσίο {επεπάαπα ο[ί 

εἰ αγσιπιοπία αἱ τεχΏπα ποίαν πηα]α ᾳπ]άθπι πιαίαπα, Ῥοπα 
νετο Ῥοπαπα οὐ ἵπ ΟοΠΙΠΙ 4ΠΠΟ ἴππι 1Ππ οπηηπῖρις αΠΠΙ 
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Εά. Οµατι, ΥΠΠ. [6ρ0. 1] Ε. Βαΐ. Ῥ. (1606.) 
στὼ ἀγαθόν. ἐν ταύτῃ τῇ ῥήσει τὸ χώρη προσθεὶο ἔδειξά 
σοι περιττὴν εἶναι τὴν νῦν προκειµένην ῥῆσιν. οὐδὲν γὰρ 

ἄλλο δι αιτῆς ἐδιδάχθη τἢ τὰ σηµεῖα τά τὲ ἀγαθὰ καὶ 

τὸ κακὰ ταὐτὸν ἑαυτοῖς σηµαίνειν ἕκάτερα ἐν ἁπάσῃ ὥρη, 
κἂν θΘερμὴ κἂν ψυχρὰ κἂν εὔκραιος Π. «4ιβύης μὲν γὰρ 
ὡς θερμῆς, «Σκυθίας δὲ ὡς ψυχρᾶς, «ήλου ὃδ᾽ ὡς εὐκράτου 

καὶ μέσης ἀμφοῖν, ἕνεκα παραδείγματος ἐμνημόνευσεν. 

μα. 

5 - .. 3 , ή 3 ω τῇ ” ; 3ο] 

2ὐ γοῦν χρὴ εἰδέναι ὅτιυ ἓν τοῖς αὐτοῖσο χωρίοισιν οὐδὲν 
. / 3 -” ΄ ο 

δεινὸν τὼ πολλαπλάσια αὐτῶν ἐπιτυγχάνειν, ν ἐκμαθώῶν 

τις αὐτὰ κρίνειν τε καὶ λογίξεσθαι ὀρθῶς ἐπίστηταο. 

ο ε ” 5”, 3 ’ , 4. Δ -” 

Όπερ Ίμεις ἐἔμπροσῦθεν εἰρήκαμέν που κατα τὴν τοῦ 
ως - ” », ς / . ω 

λόγου χρείαν, τοῦτο νῦν ἐγραψεν ὁ Ίπποκρατης, ὅτι τῷ κα- 
-- 3 Π . , ” ς / 3 3 

λώς ἐκμαθόντι τὰς δυνάμεις τῶν σημείων ὑπάρξει, κάν εἰ 
. Δ 3 -- ᾽ 

μὴ διὰ παντος ακριῤως προγινώσκειν τα ενησύμενα, τὸ 

{επιροτιρας {παπι τερΙοπ]ριις ἀεῄσπατο. Οπῖ Γεπίεηίϊαε 1πΠ-- 

Γετεις τοδίοπαπι ἨΠοΙπεπ {[αρετῃαα οε[[ε Ρρτορο/ία παπο γετρα 

ΠΡΙ αρετία ο[ίεπά]. Ἠαεο επῖπι Ἠποηπ αἰιαά ἀοοεπί α παπι 

πίγαφιαο [σπα ἴαπι Ῥοπα απᾶπι πια]α α]φῖά Γα βπαῖ]ε 

Ιπάίσαχε Ἱπ οπιπῖ χεβίοπο, [νε οα]άα [νο Γπρίάα νο 

{επιρεταία ΠΕ, Αίπιοαπι επῖπα ἵαπαιαπι οα]ἆαπι, Θογίμίαπη, 

αἱ {τίρίάαπις Ὀε]απι Ῥτο [επορεταία εἰ 1πίεγ πίχαπιαυε 11θ-- 

ἀἷα εχεπιρ]ῖ οαυία αἀάασῖῖ. 

χι 

Ώγοῦδε ἴέαφμε [οἰεπάιπα ε[ἰ φιμοά ἴπ Πὶς γεβίοπῖδις ἴοπρε 

Ρίμτα 5 α[]εφιεῖ λαιμᾶ αγάιαιπαι [τε [ αμῖς εα οοβηείοπε 

εοπηρἰεειµς Τεείε ἴμπι ]μαάϊίσατε ἐμτπα Τεοίε ΤαίΟπε οοἰ[ῖ- 

ξεέτε /Γεἰαε. 

Οποἆ πος Ρτῖας φιοάαπι Ίοςο ἀἰκίπας, Ρτοιξ οτα[ῖο 

Ρο/[ια]αγο υ]ἀεραίας, 1 πιπο ΗἩιρροοταίες 1ρίε α[οτιρβῖ; 

ααῖ τεοίο οα1 μετ Πσποτππι νΊτεδ, Π ποπ Ρεγρείιπο Ρρο[Πέ 

{μίπγα οεγΊο ΡΥδείαρίτα, πηυ]ία ἴ8πιεπ [αερίης νεγα αἀῑοῖι-- 
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Γ4, Οἶιατι, ΥΠ. [ 600. 601. 1] Εά. Βα[. Υ. (466.) 
γοῦν ἐπιτυγχάνειν πολλαπλάσιον τὼν ἀποτυγχανομένων, ἐν 

ᾧ δὴ καὶ βελτίων ἕτερος ἑτέρου τῶν ὀτιοῦν προγινωσκόν- 
των ἐσεί. [691] τὸ μὲν γὰρ µηδέποτε ἁμαρτάνειν μεῖδον 
ἢ κατ ἄνθρωπον, τὸ ὃ᾽ ὡς ἥκιστα τεχνίεου µύνου. πολ- 
λῆς δὲ οὔσης καὶ κατ αὐτὸ τοῦτο διαφορᾶς ὁ μὲν ἓν τοῖς 

εἴκοσιν ἅπαξ ἀποτυγχάνων οὖκ ὀλίγῳ ' τινὶ βελτίων ἐστὶ 
τοῦ κατὰ δέκα διαμαρτάνοντος ἅπαξ, αὐτοῦ δὲ τούτου πα- 

Λιν ὃ ἐν τοῖς ἑκατὸν ἅπαξ. ἀποτυγχάνων, ὥσπερ γε καὶ τού- 
ου πάλιν ὁ ἐν τοῖς διακοσἰοις. οὐκ οὖν ὀρθῶς ἡμᾶς ἔρω- 

τῶσιν οἱ ἐμπειρικοὶ τί ᾖ τῶν ὡς τὺ πολὺ θεωρημάτων ἐκ 
τῆς τοῦ λόγου προσθήκης ἀδιάπτωτόν τὲ καὶ διηνεκὲς ἐποιη- 

σάµεθα. εἶτ οὐκ ἔχοντες δεῖξαι δοκοῦσιν ἐλέγχειν, ὡς ἐκ 
περιττοῦ τὸν λόγον προσειθένέα. εἰ γὰρ μὴ διηνεκῶς, 

ἀλλὼ πλεονάκι; Υ ἐκείνων, τοῦ τέλους τῆς τέχνης τυγχάνο- 
µεν, ὥσπερ ἐν τῷ προγινώσκειν τὰ μέλλοντα γενήσεσθαι 
τοῖς κάµνουσεν, οὕτω καν τῷ Φεραπεύειν αὐτούς. 

χαπι ε[ᾗε αμαπι {εοι εγεπῖαί αίᾳπο ρταεάἰκετ. Όσα 

απάεπι 1Π χε α]ίετ αἰίοτῖ «ρταεί[ασἰεπάο εχοε]]Πί. Οπῖρρο 

ΏΙΠ(ΠαΠΗ ΘΥΥάΥε Γαρτα Ποπιίπεπι ει, τατί{ππιε απἴεπι [ο-- 

Ίπς ε{[ι αγι[ιοῖ. Φεᾷ 1π Ἠοο απἶάεπι Π]ᾶρΏα εἴῖαπι ε[ὶ ἆ- 

νοατ[ίας, Ίναπι απϊ υ]δεῄπια πιοᾷο Ῥταεάϊοίῖοπε αΡειταῖ, 

πο Ρραγπα 11 Ῥρταε[ίαί αι ἀεοίπια (παπα [επιεί {αλα 

αἴααε 15 τατ[ας 1111. 1ρῇ, α αἱ οεπ[ε[ίπια 4παφαε [επιεὶ ἆἁππι-- 

ἵαχαί, ἀεοῖριῖας, απεπιαάπιούπι εἰ ο χαχ[ας αῦ 1]]ο νἰπ- 

οἵίαπτ, αυἵ ἀποεπίεβπια. Ίιαποθ Ποπ τεοίε νΙἀεπίαχ ϱπι- 

Ρϊγϊοϊ ηος ρεγοοπίασϊ, εο(πυοά ἰαπάεπι ΊΠθογεπιᾶ πιᾶσπα εχ 

Ρατίε Υεγυπη τα(]ομῖς αοοε[ποπε ΠΤΗΙΙΠΙ ρετρείααπιᾳπθ ε[θ- 

οἴπιδ,. Όμοά ασμπι ο[ἰεηάετο Ποπ. Ῥο[ππιας, ΠΡΙ νιάεπίας 

οοπν]οτε αἀ]εοίαπι {ατα α ποῦθῖς {Πε ταίοηεπι. ΊἨΝο8 

επῖπα ᾳΜαπινῖ ποη Ρετρείμο, [αερίᾳς ίαπεη α παπι 1Η αἲ 

{αΐητα Ῥταε[οδιεπάο, {ο 8Ε5ΤΟΦ ομγαπάο Ίπεπι αγίς 60Π- 

{εφ α]ίαγ. 
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Κὰ. Οµατίν ΤΙ, [601.1 Εᾱ. ΒαΓ. Ῥ. (460.) 

μβ. 
1Ιοθέειν δὲ χρὴ οὐδενὸς νουσήµατος ὄνομα ὅ τε μὴ τυγχά- 

γει ἐνθάδε γεγραμμένον, πάντα γὰρ ὁκύσα ἐν τοῖσι χρό- 
γοισι τοῖσι προειρηµένοεσιν αρίνεται, γνώση τοῖσι αὐτέοισι 
σημείοισο. 

” - -- . Ἆ α 4 -. 

Τοῦτὸ µοει δοκει προσθεῖναι κατὰ τὴν τελευτὴν τοῦ 
” 9. ι 

λόγου, διότι περὶ τῶν ὀξέων νοσημάτων καὶ ὅσα ἓκ τούτων 

γίνεταυ τὴν διδασκαλίαν ἔφησε πἐεποιῆσθαι κατὰ τοῦτο. 

μεμνημένος οὖν ὅτι τὰ μὲν πλεῖσια τῶν εἰρημένων ὑπ αὐ- 

τοῦ σημείων ἀγαθῶν τὲ γαὶ κακὠὼν ἁπλώς εἴρηταυ κατὰ 
- -” ’ 3 ΄ 3 3 3 

πάντων κποινῇ τῶν νοσηµατων, ὀλίγα ὃ᾽ ἔπ ἐνίων ὄφωρι- 
3 ε ” 3 -” Δ ” - 3 

σµένων, ἀνέμνησε καὶ ἡμιᾶς αὐτοῦ μετὰ τοῦ προσθεῖναυ τὸ 
Π - Ν ΐ [ή ον ΄ 5 -- 3 

μηδὲν παραλελειφθαυ κατα τον λόγον, ο τᾶχα ἂν Ίμεις Φή- 
- , Ν - 3 ’ 3 

Φημεν εἶναι φευδές' ἐπειδὴ τινῶν μὲν ἐμνημόνευσεν ὀνομα-- 
-- 3 , - Δ 3 4 -”- Δ ΄ ς 3 

σεὶ, τινὼν ὃ᾽ οὔ. τοῦτο γαρ αὐτὸ δηλοῖ, μὴ µάτην ὑπ αὐ- 
τοῦ /εγονέναυ μηδ᾽ ἄνευ τινὸς αἰτίας, αλλ ἐπειδὴ παρὰ τὰ 
3” / σε. , 4 . Π 3 ” 

ἄλλα διδασκαλίας ἐξαιρέτου τινα τῶν νοσημάτων ἐδείτο, 

ΧΙΠ. 

4ε πι]]ἶμς πποτδί ποππεπ ομοᾷ Πο [ογίριμπα πο [ε επρε- 

εεπάμπι εβ. Όπιπες επῖπι ομὶ ἵπ ργαεάἰοεῖς ἐεπιροτίδις 

]μάϊεαπέιγ, ἐάεπι [1ρπίς εοβπο[σεν. 

Ἠοο πιῖμῖ νιἀείατ επίγεπιο Ίϊρτο αἆ]εοῖπε Ρτοβίετεα 

ᾳαποᾷ 1π Ίβο ἆθε πιοτρῖ αοπῃς αἴηπο αἰῖς αἱ αὖ 1ρῃς 

πα[ουπίαν [ο ἀῑ[εγαι[Τε Ῥτοίείἴας εΠ, Ίἴαπαο πιοπιοτ Ρ]6- 
ταπε Πσπα ἴαπι Ῥοπα απαπῃ τηα]α Επαρμοϊΐἔετ α [ε Ῥτορο- 

Πτα {αΠε, ταἱ πιογρῖ οπιπῖρας οοπΙπαηῖα, Ραπσα αὐίεπι 

οετιῖς ααϊθιαβδάθπα ππογβῖς α[ῃσπαία, 1ά ποβῖς τενοσανΙί Ίπ 

τησπιοσίαπα: βπια]ααε αἀάϊῖατί ηα]]απα Ῥτογ[ας ρταεἰογπΤαπα 

Σας, Οτοά {οτίε πορῖς {α][απι είΤε νιάἀεπίαχ, απσπι ποη-- 

ηπ]]ο απϊάεπη 1ΡΓε ποπηϊπαϊῖπι εκρτε[{εχ]ξ, αἰῑος απίεπα πτῖ-- 

ἨΙ1Θ, Ἠοο επΠπΊπι ηΟΠ {6ΠΠΕΥ6 Ἰεο ππ]]απι οἨ οαίαµα {ο 

Γαοίαπα οἩ ϱο ΠΗ[Πε ἀεε]αται. ΊἈΝαπι απία πιοτρί οαπϊάατη 

Ῥταείευ οδείετος Ῥεοι]ίαγεπι ἁἰ[οίρ]ίπανα Ροβα]ανο νιάεραπ- 

ἰατ, 1άεο πιεπίΙοπεπι 1]]ογαπα ποπαϊηαίϊπι Γθο1ἳ, αλ γοτο 
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διὰ τοῦτο αὐτῶν ἐμνημόνευσεν ἐδίᾳ. τὰ ὃδ᾽ ἄλλα πάνια τὰ 
παραλελειμμένα τοῖς κοινοῖς ὑποπέπτιωκε σηµείοις εὐθέως 
7ὲ τοῦτο πρῶτον ὑπ αὐτοῦ γεγραμμιένον, ὃ προσαγορεύουσε, 

φνεκρῶδες πρόσωπον ἐπὶ παντὸς νοσήµατος ὀξέως, ὀλέθριον 

ἀληθῶς εἴρηται. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον ὅσα περὶ πατα- 

κλίσεως ἔγραψεν 2) ἀναπνοῆρ ἢ ὕπνων 3} ἀγρυπνίας τῶν 

ἄλλων, ὅσα κοινὰ πάντως ἐστὶ τῶν ἐν τοῖς προγεγραμµένοις 
(Ἀθόνοις πρινοµένων. οὐ γὼρ δή ΥΣ περὶ τῶν χρονίων αὐτῷ 
τὸ σύγγραμμά ἐστιν, ἀλλ ὡς αὐτὸς εἶπεν, ὀξέων τὰ καὶ τῶν 
ἐκ τούτων γινοµένων, ὧν καὶ τοὺς χρόνους αὐτὸς ἐδήλωσεν, 

ἐπ) ἐνίων μὲν εἰκοστὴν μέραν, ἐπ ἐνίων δὲ τεσσαρακοστὴν 
ἢ) ἑξηκοστὴν ὅρον θέμενος. 

ΟΠΊΙΠΕ5 ΄ᾳποταπα ποπῖπα ἴπουε, {ας οσοπιπιαπίρας. βρπῖς 

οοπιρτεβεπάαπίατ. Εί πο Ίοησο αψθᾶδ, αυαο ρτίπιαπι αὓ 

εο ἀερίοία ε[ῖ πιοτίήοτγα, πῖ νοσαηπῖ, {αοἱεβ 1π ΟΠΙΠΙ ΠΙΟΥΡΟ 

αοπίΐο τεοῖο ἀῑοίῖατ ρεγηϊοϊοία ε[ε, ΆΑθφμθ νεγο εἰ οπιη]α, 

Ύπαο [ουρία [απί ἆε ]αοεπίϊαπα Παριία, 4ε χε[ρΙταοηποε, ἆθ 

[οπιπο, ἆε νΙρι]α εἴ αἱ, α«αο ρα[πι οπιηήριαδ 1Π ΠΙΟΓ-- 

Ῥϊ6 αεοϊάαπε, απ απἰεάῖο[]ς οπιροσίρας ]αζϊοαπίατ, Άοφαο 

επίπι ἆο ]οηρβῖ6 πποτρῖς [οτρίας αἲ εο δεν ε{[ί, Γεὰ απεπῃ-- 

αἀπιοάσπι 1ρ[ε ἀῑπΙε, αοπ{ῖς εί ααῖ αὐ Ἠῖς ρτοάεαΠηί, Όπο- 

ταπι [ραΐῖα ἀ1ρίο ᾳποᾳαο οχρ]σανΙΕ, ποπππ]]]ς απἶάεπι εςκ- 

ἵχοπιαπι ἀῑειι ν]ρεβπιαπι, αλ γετο απαάτασείωτπι απ 

[εκαρε[ιπιαπι ρτ8ε[ογΙΡεΠΒ. 
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Η1ΕΡΙ 4ΓΜΩΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ «4. 

Ε. Οπατι. ΧΠ. [451. 4159.] Εᾱ. Βαΐ. Ῥ. (59ι.) 

[1δι ] (56204) Ἰροοίμιον. 11ρὸ τῆς τῶν κατὰ 

µέρος ἐξηγήσεως ἄμεινον ἀκηκοέναι καθόλου περὶ πάσης 

ἐξηγήσεως, «ὥς ἔστιν ἡ δύναμις αὐτῆς, ὅσα τῶν ἓν τοῖς 

συγ)ράμμασίν ἐστιν ἀσαφῆ, ταῦτ ἑἐργάσασθαι σαφῆ. τὸ ὃ᾽ 
αποδειξαἑ τι τῶν γεγραμµένων [152] ὡς ἀληδὲς ἢ ὣς 

ψεῦδος ἐλέγξαι, καὶ εἰ κατηγὀρηδέ τις σοφιστικῶς ἀπολογή-- 

σασθαι, πεχώρισταυ μὲν ἐξηγήσεως, εἴθισται δὲ γγνεσθαι 

πρὺς ἁπάντων ὡς εἰπεῖν τῶν γραφόντων ὑπομνήματα. καὶ 

ΗΙΓΡΟΟΠΑ ΤΙ» ΏΕ ΕπΑβςο ΓΌΟΗΙΡ 

ΕΗ1ΙΡΕΝ ΕΤ σΑΤΕΝΙ ΤΝ ΕΟΌΜ 

σΟοΜΜΕΗΝΤΓΑΗΙΟς 1. 

Ρταςία[]ο, Απο Ππσα]ατίαπι εχρ]απαἴίοπεπι ΟΠΙ-- 

ποεπι ππ]νεγ[ααπι εχρ]οβίῖοπεπι Ρετοερ][ε Ῥταε[Ητεσῖῖ, 

αποά Πέ 1ρῇπς νῖ ᾳπἁεοππᾳαε 1π ορετίρας οῬίοατα [απί 

εα ἁῑ]αςῖάα τεάἀετε; αιϊάάσπι απίεπι εογαπα ἆπαε [οπη]ρία 

Γ[απῖ πἳ νετιαπι ἀεπιοπβχατο νο] πῖ {α][απι τείε]]ετο, τῖ ἤ 

απῖς οαρίϊο[ε αγσιοτῖῖ επι ραϊγοοϊπατϊ, αὓ εχρ]απαίῖοπε 

ἀϊ[ῃιαεί. Οοπ[αενίε ἵαπιεπ Ποτί αἳξ οπππῖρας, αἱ ἀῑα], οοπι- 

πιεπίαγ]ο5 [οτιρεπίήρας. 1ά οετίε εκρ]απαίοτεπι πιεζ{ο- 

- 
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Εά. Οματι, ΧΠ. [155.] Γά. Βαΐ. Υ. (5504.) 
νο 4ία οὐδὲν κωλύει καὶ τούτου μετρίως ἅπτεσθαυ τὸν ἐξ- 
ηγητήν. τὸ ὃ᾽ ἀγωνίζεσθαι τελέως ὑπὲρ τῶν τοῦ γράφον- 
τος δογμάτων ἐκπέπτωκε τὸν ὕρον τῆς ἐξηγήσεως. οὐ πρὸς 

τοῦτον οὖν τὸν σκοπὸν, ἀλλὼ πρὸς τὸν εἰρήμένον ἀποβλέ- 

πων ἐγω προσθήσω ταῖς ὄντως ἐξηγήσεσιν ἑκάστοτε βραχέα 
τῆς πίστεως ἕνεκα τῶν εἰρημένων. οὔσης µένιου καὶ κατὰ 

ταύτην τὴν ἐξήγησιν διαφορᾶς διττῆς, ὅτι καὶ τὸ ἀσοφὲς 

αὐτὸ διττόν ἐστιν, ἄμεινον εἶναί µου δοκεῖ καὶ περὶ τούτου 
προειπεῖν, εἰρήσεται δὲ καὶ αὐτὸ ταῦτα διὼ βραχέων, οἷον 
ἐπιτομή τις, ὧν ἰδίᾳ λέλεκται διὰ µακροτέρων ἐν τῷ περὶ 
ἐξηγήσεως ὑπομνήματι. δέδεικται δὲ ἔν ἐκείνω τὸ μὲν ὄν-- 

πως ἀσαφὲς αὐτὸ δι ἑαυτὸ τοιοῦτον ὑπάρχον, τὺ δὲ ἐν αἴ-- 

τῷ πρότερον τὴν γένεσιν οὐκ ἔχον, ἐπειδὴ τῶν ἀκουόντων 
τοῦ λόγου διαφοραὶ πάμπολλαι τυγχάνουσιν οὔσαι κατά τὲ 

τὸ προπαιδεύεσθαυ καὶ γεγυμναάσθαι περὶ λύγους ἢἢ παντά- 
πασὲ γε ἀγυμνάστους ὑπάρχειν, εἶναί τε φύσει τοὺς μὲν 
ὀξεῖς τὲ καὶ συνετοὺς, τοὺς δὲ αμβλεῖς «καὶ ἀσυνέτους. αὐ- 

τίκα γοῦν ἐν αὐτῷ τῷ προκειµένῳ βιβλίῳ τῷ περὶ τῶν κα- 

ησοτε πμ] ργολμ]ρεί,. Ῥεά ἆθε αποίοτῖς ἀεονεῖῖς 

Ρρίαπε οοπίεηάστο, -αά  εκρ]απαϊοηῖς ΤεγπΙπιπα εκοαςτί, 

Θα 1ἴαηαθ ποπ αἆ Ίππο, [εά αἆ οοπιπιθπιοταΐαπα {σο- 

Ῥιπι ε6ο Ιπ[ρΙοῖαπι, πρῖφαε 6 νετῖ εκρ]απαΙοπῖρας οοἩ-- 

οἵ[α Πάει {αοϊεπάαε σναϊῖαπ ες 8 ᾳ πας Ῥτοπηωποϊαία [απί 

αἀ]οίαπι. ὙΎεταπι απππι ἀπριεκ Πὲ Ἠπ]ας εκρ]απαοπῖ5 

ἀΠετγεπιῖα, αποάααε τά ἁρ[απι οὔ[οεαταπι ἁαρ]εκ εἴῖαπι εχῖ-- 

Παΐ, ἆθ Ἠοο 4πποφπο αἰᾳαιά Ῥταείατί ρταε[ίαπς ε[[ε παΒί 
νιἀείατ, Αἲ 4παο 1π οοπηπιοπἰατίο ἆςᾳ εχρ]απαίΊοπε {εογ- 

{απι Ῥτοάιοίιοτῖρας νετρῖ επιποϊῖαία [απῖ, Ἠαεο 1ρ[ίε ἵαπι- 

απαπι ερίοπιο απαεάαπι Ρεγραιοῖ επιποἰαραπίατ. Ἠ]Πο 

οπῖπι πιοπ/[γαίαπα ε[ αἰῑαά ααἰάεπι τεγετα οΡ/οαταπι ε[ε 

απο Ρεν {ο ἴαιε εχΙ[ηῖς α]ῑπά νετο αποά 1π {ε ρεῖας Οἵ- 

ἴαπι ποῃ Ἰαρεῖ, Ἱάηπε Ργαεοῖραο ϱπάΠ Ῥετηια]ίαε [ΠΠ 

απάἹίοχαπι ἀῑΠετεπίϊαε ἵαπι Ρρτοπί ρτῖας Γεγπιοπίρας εγας1ὰ 

[απέ εἰ εχετοιίαϊϊ νε] οπιπΊπο ταάεδ; ἴππι Ῥρτουῖ παίατα 

Ρετ[ρίσασες Γαπί εἰἴ ρταάεπίες νεὶ Ἠερείες εἲ ἱπργπάρηίες, 

απ Ῥτίπιατη ΕΥΡΟ Ίου 1π ργτοροβίο μτο ἆε {γαοίατίς Ίπι- 
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ταγμάτων, ἔγθα αν φησιν ὸ Ἱπποκράτης” ὀπτέον οὖν ὁκό-- 

σας ἂν ἐθέλει τῶν ἁμαρτάδων τῶν ἐητρών τὰς μὲν διδα-- 
. Ι 3 , η 3 ’ ”, 3 . 5 ην ἀἎ 

ξαι, τας δὲ αποδιδαξαι, τὴν ἀσάφειαν ἔχευ αὐτὴ δι ἑαυτὴν 

1 λεξις, οὐ προσδεχομένων ἡμῶν εἶναί τινας ἁμαρτίας, ἃς 
.. Δ ” .. 3 .ω 

διδάξαι χρὴ, τοιοῦτόν ἐστι κἀκεῖνο' καὶ ἡ) ἀνάτασις τοῦ ἄρ- 
, - ’ 

Όρου κέκλασται ἓν τουτέῳ τῷ σχήµατυ. τὸ γὰρ ἐκτεταμέ- 

γης τῆς χειρὸς σχῆμα κεκλασμένον, φησὶν, ἔχευ τὸ ἄρθρον 
τὸ κατ αγκώνα. δοκεῖι δὲ τοῦτ ἄτοπον εἴναυ" κεκλάσθαυ 

φάναι τὸ εὐθύ. τὸ μέντοι λελεγμένον οὕτως" εἰ τοῦ βρα- 
Δ ” - , 

Χίονος το γυγγλυμοειδὲς ἓν τῇ τοῦ πῄῆχεος βαθμίδι, ἐν τοιου- 

τέῳ τῷ σχήµατε ἐρεῖδον, ἐθυωρίην ποιέευ τοῖσιν ὀστέοισι 
τοῦ πήχεος καὶ τοῦ βραχίονος, ὡς ἓν εἴη τὸ πᾶν, εἰ μὲν- 

Π 5 . Ε - 3 » ’ 4 του τις ἑώρακεν ὁποῖόν ἐστι τῶν ὀσιῶν ἑκάτερον, ὑπὲρ ὧν 
ε ή 3 ᾽ 3 ’ 3 , ” -”- 3 3 ” 

ὁ λογος ἐστῖν, οὐδέμίαν ἀἄσάφειαν ἔχει. τῷ ὃ᾽ ἀγνοοῦντι 
-” 3 ᾿ -- , 3 [ή 3 .) 3 , 

τῆς κατ αγκώνα διαρθρώσεως τὴν φύσιν ασαφἠς εἰκύτως 
ς . η .- ’ ῃ » ἀ α - 

1 λεξις φαίνειαυ. ὃδοκεῖ δὲ µου ῥέλτιον είναι καὶ τα τοιαῦτα 
’ « -- ” 

πάντα ἐξηγεισθαι, διὰ τὸ τοὺς πλείστους τῶν ἀναγινωσκόν-- 
Δ , 3 ” 3 ” ο χ Ν , 3 

των το βιβλίον αµαθεις ανατοµης είναι. τα µεντοι μηδὲν 

ΙΠΟΤΥΟΠΙΗΣ; αδΙ ρτοπιαποϊαντί Ἡιρροοχαίες: ἀῑοεπᾶ ειίατ 

ᾳςα μετρ εγτοτῖρας ἆο πἹαπις παίμτα, απο ἆο- 

οετο {μπι ἀεάοοετε νεµη. ΟΡ[ουτιίαίεαι Ἠαρεῖ Ρες [ο 

Ἠϊο ἰεχίπςδ, ο υπ ΠΙΙΠΙΠΙΕ Ἠο ῬΡτοβεπιΠς αποδάαπι ε[[ε 

εΙΙΟΣΕ5 9πο5δ ἆοοεγτε οροτίεαῖ. Ἠι]ακπιοςί εἰῖαπα 1]]αά «{ἰ: 

Ῥταείετοα εχίεη{[ιο ατοπ]Ι Ίου ἴπ Παρα ουχναία ο{ι, Ἑκ- 

ἱεπί παπαηιε Ῥγασμ Πσαταπι οατγαΐαπι, πα, αἆ επρῖ-- 

έαπι Ἠαδεῖ αγίῖου]ας; νιάείατ απίεπι εἰ Ἠοο αὐ[ατάαπι, 14 

οασνατὶ «ἆἶοετο ααοά τεοίαπι ε[, Ίτεπι ἀ]]ιᾶ αἲ εο αῑα 

Ῥτο]αίτπι: παπι Π Πα οοἱ]οοείαχ ἵπιαπι οαραί Ἠππιεν], αποά 

οατάΙΠῖ5 πιοᾷο ἴπ οαβΙΙ [παπι Ιπομπιβ]ῖ, Ἠοο ἴπ Παρα 

Ἠππιονί εἳ οαΡΙΗ οποια τοοαάἴποπα οοποϊ]αί, αο { ἴο- 

ἴππα απππι ΠΒ, Θδεᾷ { απ Ππ[ρεκετί αμα]ε Πἲ αἰταπι- 

απε οπαπι ἆθ ααἴρας ε[ί Γεπιο, π]]απα Ἠαροί οὐ [ομτ]{αίεπι. 
Δί ατιοι]αἰοπῖς οαβηϊ παίαχαπι ἀσποταπΙ Ίαεο ορίουτα 

Ίαχο οοη{ρ]οΙίαν οχαΒο, ΜΙΠϊ απίεπι πιε]]ας ε[ε νιάείας, 

εἴῖαπι Ἠ]αδπιοάϊ οπιπῖα οχρ]οατο: αποᾶᾷ απὶ Ἱρταπι Ἠππο 

]οσυπῖ, «οσα Ρ]ατιπαῖ απαϊΐοπιεν ΙπιρονΠἶ Γαπ1. Όωαπο γετο 
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ἐχόντων τοιοῦτον παρέρχεσθαι προσήκει, τοσοῦτον προευ- 
πόντα περὶ αὐτῶν ἔτι τοῖς ἀναγνωσομένοις τὸ βιβλίον, άν 

τινα λέξιν ὧν ἐξηγησάμην ἀσαφὲς ἔχειν το νοµίσῃης, ἐπίσκε- 
ψαι μὲν πρὠτον εἰ μὲν τὸ βιβλίον ἡμάρτηταί σου παραβάλ- 
λων τὲ καὶ ἀντεξετάξων τοῖς ἀξιοπίστοις ἀντιγράφοις" εἶτ 
ἂν ὀρθῶς ἔχειν φαίνηται, δεύτερὀν τὲ καὶ τρίτον ἀνάγνωθυ 
τὴν αὐτὴν λέξιν προσέχων ακριβώς αὐτῇ τὸν νοῦν. ἐγα γὰρ 
ὅταν μὲν παρὼν παρόνει συναναγινώσκω τε βιβλίον, ἄκρυ- 
βῶς στοχάζεσθαι δύναμαυ τοῦ μέτρου τῆς ἐξηγήσεως, ἅἄπο- 
βλέπων ἑκάστοτὲ πρὸς τὴν τοῦ μανθάνοντος ἔξιν. ὅταν δὲ 

γράφω πᾶσιν, οὔτε τοῦ ἄριστα παρεσκευασµένου οὔτε τοῦ 

χείριστα στοχάξοµαυ. τὸ μὲν γὼρ τοῖς πλείστοι αἀσαφὲς 
ἔσταε, τὸ δὲ ἀνιῶται χρονίζοντας ἐν τοῖς σαφέσιν. ἄριστον 
οὖν ἡγοῦμαι τῶν µέσην ἔξιν ἐχόντων στοχάξεσθαι τούτου 

δὲ ἀποτυγχάνων ἐπὶ τοὺς ἐἑπτικωτέρους ἐπόπτειν μᾶλλον. 
οὐδὲ γὰρ ὅλως [ 168 ] ὑπομνήμασιν ἐντυγχάνειν ἀξιῶ, τοὺς 
κατωτέρους τῆς μέσης ἕξεως, οἷς ἀγαπητόν ἐστι παρὰ δι- 

πϊμΙ] φαἱάπααπι ἴα]ο οοπΏΠΕΠΕ, θὰ πιο Ρταείειπη{{ετο οο- 

Γεπίαπειιπι ε[ι, ἰαπίπτα 4ο Ἠ15 εἰἴαπιπππα Ίππο Ἡβρταπα 1ε- 

οἰπτῖς Ῥτο]οοσίαπι, Π αΠᾳπαπι ἀῑοίοπεπι {εχίμαπι 4πο8 

εχρ]ϊοανετίπι οπϊάάαπι αράϊίαπα Ίαβετε οεπ[αοσῖς, 1π[ρί- 

οἰεπάππα ἵπ ρτϊπιαϊς {1Ρ1 ε[[ο απ 1ϊρει ἴπας εχγοτίρας [οᾶ- 

ἰεαξ οἵπι οχεπιρ]ατίρας Πάο ἀῑρηῖ οοπ/{ετεπάαθ οἳ οχαΠΛΙ 

ηαπάΠδ, Γππα Π τοοίῖο Ἡαμοτα ν]άεαίαν, εαπάθτη ἄῑοιΙουίοτα 

εἵ [οοππᾶο οί {ογίο Ιεσῖίο, ἱρβᾳπο εκρ]ογαῖε πιοπίεπη αᾱ-- 

Ἠϊρ6, Ἐσο Παπϊάεπι ααμπι ρταε[επίεπι οσα Ργαε[οπΗΙ Ίερο 

Ίβταπι, αἆ πησισπι εχκρ]απαΙοπῖ5 πιούσπι ρο[ἵαπι οοπ]ίοςτε, 

Ρα(ἤπι αἀά1[ορπίς ἀπσοπίαπα Ιπ[ρΙοίεπθ. ΔΑί αππηι οπιπῖρας 

{οτῖρο, πε(αο απῖά πιακίπαο ἱάοπειπι οχἰραῖ Ἰπσεπῖππι ο0Π-- 

Ἰοῖο. Ίαπι 1]]αᾶ Ρ]ετῖσᾳαθ οβίοπχαπι ο, Ίοο ἀπῖᾳιο 

απίπιο {εταπὲ ααὶ 1π τερας οἰατῖ Ἱπιπιοταπίατ, Ορίίπιππι 

ἰσίέαχ οοη{εο, απῖἁ Ἱπροπίππα ππεᾷίοοχο Ροβπα]εί οοπ]ίοετο. 

Όποά αὈῖ ποπ Γασοεᾶῖε, πηβρῖθ αἆ 1ᾷ Γ[ροοίατε αποά ρίαε- 

Βαπίήμς ε[ι, ΊΆεφιε οπῖπι ΟΠΙΠΙΠΟ οοπηπιεηίατίος Ιερεπάον 

Ραίο, απἶρας ἑπσεπίπα π{εγῖαθ ἑβ πιεᾷιοοτί αιΙβιδοιΠι 

ΟΑΙΕΝὕ8 ΤΟΛΜε ΧγίΠΙ, ΡΑΒΏ8 ΙΙ. Χ 
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δασκάλων ἀκούσασι πολλάκις τὰ αὐτὰ κατ ἄλλην καὶ ἄλλην 

λέξιν ἑρμηνευόμενα συνιέναι τῶν λεγομένων. 

’ 

α. ο 
:] - 8 .-. ο 4 - 9 ῃ πα Ε ΄ ο 

Εχρῆν τον ητρὸν τῶν ἑππτωσίων τὲ «αι παταγματον ὡς 
3 ι { ’ 

ἠΦυτάτας τὰς κατατάσιας ποιέεσθαε, 

(595) ”ἴνιοι τῶν λόγων εἰ μὴ καὶ προὔργου τι ὃι- 

ῥάσκοιεν, αλλὰ µόριά γε τῆς ἐξηγήσεως εἶναι πέπσισταε. 

τοιοῦτοί εἶσυ καὶ οἳ τὰς διαφόρους ἐπισημαινόμενοι γραφας, 
ὁποῖόν τι καὶ νῦν ὑπάρχει περὶ τὴν προκειµένην λεξιν, ἔνίων 
μὲν γραφόντων ἐχρῆν τὰν ἐητρὸν, ἐνίων δὲ χωρὶς τοῦ κατ 

ἀρχὴν ε χρῆν τὸν ἐητρόν. ἔστι γὼρ ἀμέλει καὶ τοῦτο σύνη- 
θες τοῖς ᾿άτεικοῖς, ὧν τῇ διαλέκτῳ χρῆται κατά τε καὶ ὁ 

“Ιπποκράτης, ὡς ἀποφήνασθαέ τινας αυεὴν ἀρχαίαν ᾿άτθίδα. 

ἐμοὶ δὲ καθ ἕτερον ἐδίᾳ γράμμα μικρὸν ἃ φρονώ περὶ τῆς 
“Ιπποκράτους διαλέκτου δεδήλωταυ καὶ νῦν ἀρκει προσιπεῖν 
ἐν ἀρχῇ τῆς ἐξηγήσεως ὡς τα τοιαῦτα πάντα παραλείψω, 

Ῥεπο αριίας, {Π Ῥροβαιαπι ἆςᾳ ἀοοίοστῖρας οαάεπι [αερῖας οµ- 

ἀῑεγῖπε, αῖς αἴᾳπε αἰῖς νενρῖ εχρ]απαία ρετεῖρ]μη!, 

1. 

{Ηεά(εισπα ορογεεῖ ἔμπ [ινα είοππα ἐήα ]Γαείμγαγηπι ΠΙΕΙ 

«ολοι οµαπι τεοιϊ[[ιπιας [αοετε. ο ο 
4 

Νοππα]Η ἰασίιις εἰιαπι[Π πΙμ] ἀοοεαπῖ αποά {ἱ πιασηῖ 

πιοπιεηίῖ, «05 ἴαπιεπ εκρ]απα[ϊοπῖς Ῥατίιοι]ας ε[ἴε οτεά]- 

ἴππα ε[ι: ἴο]ε Γαπί οαπῖ ἀϊνεγ[ας [οτϊρίιιγας ποίαπί. Ηπ]ας- 

πιοᾷίι απ]άᾳπαπι εἰ παπο ἴπ Ρτοροβία οταίῖοπε εκ1[ξ, 

Μεάϊοιπι οροτίεί πηοπππ]]1 απϊάεπα Γογίρεπῆδας, ποππι]- 

Ἡς νετο οἴῖτα Ῥεϊποϊρίαπι, ππεάίοαπι οροτίεί. Τά επῖπι 

Ῥτοίεοίο εἰἶαπι οοπ/[αείατα ο Αἰῑοί5, «αποταπι 1πσασηι 

αΠαπαπία]απι τα α[ατραῖ Ἡϊρροοταίθς πὶ ἱρ[απι ρηβῖπαπι 

ε[ε Αίίίοαπι οιϊάαπι ρτοβίοαπίαχγ. Αἱ ἵπ αἱίοτο Ἠβε]]ο 

ᾳπαο ἆαε ἨΗϊρροουταίίθ Ιάϊοπιαίο Ἰπάϊοῖα {εταπιή5, θα Γεοτ- 

[απα ἀοο]αταία [απῖ. Λίαπθ πππο ἵπ εκρ]απαοπί5 οχοτᾷῖο 
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ο μήτ) ἀναγκαῖα μέρη τῆς προκειµένης πραγµατείας ὄντα µέ- 
γεθός τε τοῖς ὑπομγνήμασιν ἄμετρον παρέξοντα τῶν ἐκπτω- 

/ υ 

σίων τὲ καὶ καταγμάτων, ὡς ἔθυτάτας τας κατατόσιας ποι- 

έεσθαι. οὐκ ἑπτώσεις µόνον καὶ ἐκπτώματα καλεῖ τὰς τών 
” ” ’ 3, - . 

ὁστῶν ἐκ τῆς ἰδίας χώρας μεταστάσεις ἄνευ τοῦ καταγῆ- 

ναι Τινοµένας, ἄλλα τούτοις τοῖς ὀνόμασε τάς τε ἐξαρθρώ- 
Δ - 

σεις καὶ τὰ ἐξαρθρώματα προστίθησι. περὶ δὲ τῶν κα- 
’ 3, / -- 

ταγμάτων ἄξιον ἐπισημήνασθαυ τοσοῦτον, ὣς πλειστάκις 
ὀνομάζων οὕτως αὐτὰ, σπανιάκις δὲ που γράψας οἀγμὸς τὴν 
ἐπιγραφὴν ἐποιήσατο παιὰὸ τὸ σπάνιον. ὅθεν ἔγιοί φασιν 

3 ” . 5 ’ 3 κ. ᾽ 

οὐδὲ διηρῆσθαι προς /πποπχρατους αὐτοῦ τὸ συγράμματα, 
-- ον ο” ” ε ω] - - 

γθαφῆναι δὲ ἓν ὅλον ἄμφω προσκειµένου τῷ νῦν ἡμῖν προ- 
) ’ -ω ι ” 3 ’ 

πείμενῷ ῥιβλίῳ του περὶ αρθρων ἐπιγεγραμμένου, ὅδιαιρε- 
ϱῦ δὲ ο. ο η 5 δῦ ὃ Δ 9 ’ 9 ον ο τὰ 

Ίναι δὲ Όστερον υπο τινος εἰς δύο δια το μέγεθος, ἠνίκα 

δὲ ἦν ἓν ἄμσω, κοινὸν καὶ τὸ ἐπίγραμμα αὐτοῖς εἶναι τὴν ἦ ων Άν. με Ἶ 
- ͵ , ; ” έ . Πω 

κατ ζητρεῖον φωγήν. καὶ τούτου ὃ᾽ αὐτοῦ πειρώνται φέ- 
θευν µαρτυρίαν κακῶς, ἅτε ἓν εἶναι σύγγραμμα τὸ κατ ἐη- 

Γαἴ19 ε[ι ρταεπαποϊα{ε, ππε Ἠα]αβπιοᾶί οπηπία Ῥγαείεγπιϊ[[α-. 

ταΏ, Ὕ παπι Ῥτοροβίαο {γαοίαίοπίφ πεοε[αγίπο Ἠοπ Πηξ 
Ρατίες εἰ Ἱπιπιεπίαπα οοπιηεπίαγ]ῖς ππο]επι αἀνεοίατα Ππΐ, 

Ταπι Πακαοπππι ἴαπι {γαοίιτατιπι εχίεηΠοπες απθπι τε- 

ο[Ππιας {αοετο,. ΊΆοι [ο]απι ρτο]αρβοπες εἰ ρτοοϊάεπῖ]ας 

νοσαῖ οἶπαπι ο ρτορτῖα [εάε Γεοε[ας οἴῖτα {ταοίητας .{αοΐος, 

Γεὰ εἳ Ἠϊ5 ποππῖρας ἴππι Ἱπχα[ίοπες ἴππι εχατ[ϊοι]αίϊοπες 

αἀάϊάί, Όε {ταοίατὶ απίεπι 14 ποϊαία ἀϊσπππι ε[, Ἠίρ- 

Ροεταίεπι αἱ αἱ 1ρ[ας [αερῖας κατάγματα ποπαϊπαϊ, Ρατοῖιδ 

πετο ὀγμὸς [ετιρβί, «ο νοοδρι]ο αιοά τατῖας π[ατρανϊτ 
Ἠπ]ας ορεσῖς 1π[οπιρίίοπεπα {εοῖ[ῇε. Ὁπάς ποππα]Η Ῥτοίε- 

τηηῖ, Ἴαεο ορετα αὖ 1ρίο Ἡιρροοταίο πιηῖπιο Γ[εραταία 
{α1[ε, [εά Απιδο απῖσαπα [οἶαπι οοπ[ογίρέαπη εἴε, απαιή 

1)ει ἄε ατιου]ς Ἱπ[οπρίας Ἠπῖο που παπο Ργοροβ!ο 
νιοῖπας αὀλαετεαί; Ρο[ίεα Ῥχαο πιο]ο ἆμοῬ 1η κ ἃ ᾳπο- 

ἄαπι ἁῑνί[ανα ΓαϊΠε, αἴηαο αὈὶ ΠΠάΠΙ ΑΠΙΡΟ οοη ΠΠ έΠοταΠΈ, 

΄ οοπΙπάπεπι εἴῖαπι α]απι 1ρῇς Πη[οπρίαπι ε[Πε ἆθ ο[βοῖπα 

ππεβ]οὶ. Αίαπε Ἠα]α5 τοῖ 1ρΠ {εβιπιοπῖηπι {εγγο πια] ϱο-- 

κ ' 
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τρεῖον παλαιὸν ἄνδρα λέγοντες, τοῦ 'Γπποκράιους τοῦ Γνω- 

σιδίκου υἰέως" οὐ γαρ δὴ τὸ νῦν γε οὕτως ἐπιγεγραμμένον 
βιβλίδιον μικρὸν, ὅπερ ὃ μέγας “πποκράτης ἔγραψεν, ὃς 
ἔδοξεν ἐν αὐτοῖς Έλλησιν ἄριστος ἐἑατρός τὲ καὶ συγγρα- 

φεύς» αλλ ἐπειδὴ περὶ τῶν κατ ἐπτρεῖον [151 ] πραττο- 
μένων ἐν τούτοις δύο βιβλίοις ὁ λόγος αὐτῷ γίνεται, διὰ 
τοῦτ᾽ ἐπιγραφῆναι κατ ἐητρεῖον αὐτά φασι, διὼῶ ταὐτὸ δὲ 
τοῦτο καὶ τὴν τῆς διδασκαλίας τάξιν οὐκ ἀκριβῶς ἔχειν. ἓν 
τε γὰρ τούτῳ τῷ βιβλίῳ τῷ περὶ τῶν καταγμάτων ἐξαρ- 
Ὀρημάτων τινῶν μνημονεύειν αὐτὸν κάν τῷ µετ αὐτὸ περὶ 

τῶν ἐξαρθρημάτων ἀναμεμίχθαι τινὰ περὶ καταγμάτων οὐκ 
ὀλίγον λόγον. οἷς ὃδ᾽ οὐ διηρῆσθαι πρὀς τινος, ἀλλ ἐξ ἆρ- 
χῆς δύο γεγράφθαι δοκεῖ τὼ βιβλία, κατὰ τὸ πλειστοδυνα- 
μοῦν φασιν. οὕτω γὰρ νοµίζουσιν αὐτοὶ τὰς ἐπιγραφας αὐ- 
τῶν πεποιῆσθαι, κἀντεῦθεν ἀρξάμενου μακρὸν ἀποτείνουσι 
λόγον, ἀποδεικνύντες τὰ πλεῖστα τῶν βιβλίων αὐτοῦ κατὰ 

τοῦτον ἐπιγεγράφθαι τὸν τρόπον. ἐγὼ ὃδ᾽ εἰ μὲν αὐτὸς 
“Γπποκράτης ἔγθαψεν ὃφ ἓν. ἢ οὐχ ὑφ ἓν ἀμφότερα τὰ 

παπίαν α[οεγοπίες πϊπίγαια α Ργῖ[οο γΥἰτο Ῥεῖπιο Ηάρρο- 

ογαῖο Οπο[βᾶιοϊ Ώ]ο παπα ορις εἶ[ο ἆο οΠιοῖπα ππεζ]ο]. 
Νοπ επ]πὶ οετίε ῥρτας[επίοεπη Ῥασναπα ἨἩβρε]]απι Πα Ἱπ[οχ]- 

Ρίαπι ππασαις Ἡἱρροοταίες Γοπρβε, απ ππακίππαθ 1πίες 

«ταεσοἈ ϱοἳ αποίον; οἱ πιεῖοας ΠΜαδιίας εἰ, δεᾶ απῖα ἆᾳ 

18 πας 1π πιεάϊοῖ ο[]οῖπα Πιαπί 1π Πῖν ἆπορας ΗἨρτῖς 1Ρῇ 

ογθέῖο ο{Ι, Ῥτορίοτοα πατταπῖ ἁπ[οτρίου {αϊ[[ο ἆε ο[[οίπα 

πιοβ]οῖ, ῥτοϊπάε(αο οἴῖαπι ἀοοίτίπαο ογάίπεπι εχηυϊΠίε ἩΟΠ 

[οτνασῖ. Ίαπι οἱ Ίοο ἵπ 1ῃτο ἆο {ταοίατϊς 1ρίαπα απαταπι- 

ἆαπι Ἱασαίίοπαπι πεπίΙοπεπα {εο[ο οἱ ἵπ [εηπεπίϊ ἆο οχ- 

Εου]ις Ἱαπαῖῖς απαεάαπι ΠΟΠ ραποα ἆο {ταοϊατῖς Ἱπ[εγαι[ς, 

γεταπι απἶρας ρταε[ιαεί Ἰο[οο Ἠβτο ποη αἲ απο Γε]ατ- 

οἵος, {[εά α Ῥτϊποῖρίο ἆπος [οπῖρίος {π[ο αἩ 15 1π ααἴρας 

πηασῖς νογ[απίας, Ππ[οτιρίαπι Ποπιεᾳ ἆἀοάι[[ο ρτοπαποϊαηῖ, 

ῖο οπῖπι ορἰπαπίας αρΗ οογτα 1π[οπιρίῖοπες {εοῖ[οα, Ἱπάε-- 

ᾳαθ αι [ρίζα Ρτο]ῖκαπι οτα[Ιοπεπι ἀποιηί ο[ιεπάεηίες ρ]α- 

τῖπιοῦ 1ρμαθ Ίϊργος Ίπαο ταίῖοπο Ἱπ[οχιρίος ε[ε, Εαπίάσπι 

αἩ Ἰπ πάσα οοπἰ{π]ογΙ! 1ρ[οε Ἡιρροοχαίε απΡο Ίαςθο ορογα 



᾿ νι) ” ε , 

Ὑ 
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βιβλία λέγειν οὐκ ἔχω, δεικνύειν δ᾽ ἐπαγγέλλομαν τοῦ λό- 
7ου προϊύντος οὐκειόιατα τῆς διδασκαλίας εἶναυ τοῖῦ τὲ 
ἐξορθρήμασι, περὶ ὧν κατὰ τοῦτο τὸ βιβλίον ἔγραψε πρὸς 
τὰ κατάγματα, τοῖς τὲ κατάγµασιν, ἃ καὶ τὸ περὶ ἄρθρων 
ἐδίδαξε, πρὸς τὰ κατ ἐκεινο τὸ σύγγραμμα περὶ διαρθρή- 
µάτων εἰρημένα. διὰ τί δὲ ἐν τῇδε τῇ νῦν προκειμένη τῶν 

ἐκπτωσίων τε καὶ καταγμάτων εἶπεν ὑπαλλάξας τὴν ταξιν 

τοῦ λόγου, δέον εἰπεῖν καταγµάτων τὲ καὶ ἐκπτωσίων, ὡς 

ἂν περὶ τῶν πρῶτον διδάσκων καταγµάτων, ἕνα λόγον ἔχω 
φάναυ τοιόνδε καὶ γὰρ καὶ Ἱπποκράτευ πολλάκις εὑρεῖν 
ἐστιν καὶ πᾶσι τοῖς παλαιοῖς ὅσοι δεινότατου λέγειν τὸ τοιοῦ- 

τον ἑρμηνείας εἶδος. ἴσως μὲν οὗ τῇ τάξει τῶν διδαχθη- 

σοµένων, ολλὼ τῇ τῆς τάξεως ἁρμονίᾳ προσεχόντων τὸν 

φνοῦν' μᾶλλον δὲ οὐδὲ φθοντιξοµένων ὅλως ἄκρας τάξεως ἓν 

τοῖς τοιούτοις λόγοις, ὣὥς ἐθυτάτας τὰς πατατάσιας ποιεξ- 

σθαι τῶν κώλων. ἐν οἷς ἐξαρθρήματα γέγονεν ἢ κατάγματα 
τὰς Ματατάσιας ἐν τοῖς ἐθυτάτοις σχήµασιν αξιοῖ ποιεῖσθαν, 

διὰ τί μὲν χρὴ κατείνειν αὐτὼ μὴ προσθεὶς ἐνταῦθα, περὶ 

4Η ΠΟΠ, ἀἴσογο ἨΟΝ Ἠαρεο. Ῥτοοεάεπίο αμίεπι οταοπε 

ο[οπ/αταπα Ίππο Ῥο]]οεος {πασίατας ἀοοἰτίπας οοδαϊΒοπε, 

Ἰωχαίίοπίραᾳς, ἆε ααἴθις Ίιοο ἵπ οροτο [οτἱρ{ξ, εἴο οοἩ- 
ἸαποΙππιας; Ίἴεπι Ἰηκαίῖοηςς Γπαοϊαχϊς πας 1π Ἠλρτο ἆο 

ατΠου]]5 ἀοοιῖ, Ἰαπία εα 4παε 1π 1ο ορετε 4ε Ιασα[ῖο- 

πῖρας ἀῑεία [απῖ, Όπτ γετο 1π Ῥτοροβίο πππο ἴεχία ἵππι 

Ἱακαίοπαπα ππι {γαοίαγοταπι ργοϊα]ετΙξ, Ῥειπιαϊαίο οχαῖο-- 

π]ς οτάῖπες ααππα [οπῖρ[ϊ πιαπάατο ἀεριιενῖί, Ίαπι {γαοῖι- 

ταταπα ἔππα Ἰασαίοπαπι, πξ οὉά Ῥείπιππα ἄε {παοϊαχῖς ἆο- 

οεαῖ απο πηπᾶπι ταΙΙΟΠΕΠΙ ρτο[εγεπάαπι Ἰαθεο. ἘεπΙπι 

{ππα αἳ Ἡϊρροοταίο πημ]ἰοῖῖες εἳ α οιποβῖς πια]οτῖρας απ- 

οππᾳπο εἰοηπεπ[Ι(ηπιῖ {αοταπε, ἴαΐσπι εἰοφαπῆοπῖς Ἰάθατη 

οοπυραταϊαπα Γα1[α οοπβαϊ. Εοτία(ῃ Ίσα ποια ἀἰοθπάο- 

ταπι οτάίπεπι, {Γεά οτάϊιηῖ οοποεπίαπι απιπιαάγετεεγαπ{ 

πιο νετο εκου]Πίαπι οτάῖπεπι 1π ἨἩπ]ασπιοάί οταοπῖριας 

Ῥτοσίας περ]εκεταπί: εσίεπΠοπες (παπι τεοἤππαθ {αοςγθ. 

ἵαπ ααἶρας πιεπιρτα Ἰακαία απί {ταοία [αηῖ, εκίεη[οπΘΒ 

απααι χεο[Ώπιο αδτία Πρυχατί ρταεοῖρῖ!ς [οὰ απ ἀρία εκ- 
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” , 3 - , ΄ ) 

δὲ τοῦ σχήματος, ἓν ᾧ προσήκευ τοῦτο γίνεσθαι, µακρον 
» 3 . ΄ 

ἀποτείνας λόγον. ἐξῆν δ᾽ οὖν αὐτῷ διδάξαντι τὸ ἄληθὲς ἓν 

τῷ πράγματι σιωπῆσαυ περὶ τών ἑτέρως δοξαξόντων. ὄλλα 
. 3 3 . ”. ” / ’ . η) ᾽ . “, 

7αρ οὐκ ἐπὶ τοῦδε τοῦ λόγου µὀνον, αλλα καὶ τοὺς ἄλλους 
ϱ 3 .ά ’ 9 Ρ η 3 ρω } ἃ 

ἅπαντας ἐγνώσθαι κάλλιον ἐνίους μὲν αὐτῶν γίγνεσθαι δια 

τῶν κἐφαλαίων µόνων, οἳ δὴ καὶ βραχύτατοι τοῦ λόγου εἰ- 
σὶν, ἐνίους δὲ τούτοις ἐναντιωτάτους κατω διέξοδον ἑρμη- 

γεύεσθαι χωρὶς μηδενὸς ὅλως παραλειπομένου τοῦ δυναμέ- 
η .ω η Δ 3 3”, .” - ” 

νου λεχθῆναι χρησίµμως, τους ὃ ἄλλους ἄπνφαρ ην 
.. Ἡ ; / ) 3 ν 

µεταξι τούτων τετάχθαι, τοὺς μὲν ἓν τῷ βραχυτάτῳ, τους 
3 ” [ ” « 3. ’ ες 

δὲ ἐν τῷ μακροτάτῳ προχωροῦντας, ὥσπερ αὐ παλιν ἑτξ- 
-- 3 

θους περὶ τὸ μέσον ἐλλείπεσθαι βραχὺ παραχωροῦντας. ἐφ 
ἑκατέροις οὖν ἔργον ἐστὶν ἀναγινώσκειν ἕκαστον αὐτῶν, ὡς 

ἄν ἔχη αὐτὸς ἤτου προαιρέσεως 3 σχολΏῆς, οὔτε τοῖς διὰ βρα- 
τς 3”, - Ν 

χυλογίαν ἀσαφέστερον }ράψασιν οὔτε τοῖς διὰ σαφήνειαν 
ἐπὶ πλέον ἐκτείνασι μεμφῦμενον,. οὐ γὰρ ἐκείνοις χρὴ νο- 
μοθετεῖν καὶ ταῦτα μήδὲν ἀνύειν μέλλοντα, τὸ ὃ᾽ ἑαυτῷ 

{επάϊ ἀερεαπί μῖο Ἠοι βρρο[αξ. Ὀε Παδιία γετο ἵπ ϱπο 
πιεπιΏγα οο]]οσατί ἀεοεαί, ἆππι εκίεηῄο οε]ερταίατ, Ίοπρα 

οτβίῖοπο Ῥετίταοίαϊ. Ἰσεβραί ἀρβιίας 1ρᾷ 1η ορετε τοῖ νε- 

σ{ίαίεπι ἆοοεπῖ εο5 απ [εοις Γεπιχγεπί {]επίο Ῥταείεί- 

πηϊίεχο. ἘΠΙΠΙΥΕΤΟ ΠΟΠ Ἠαο ἵπ ογαϊίοπα {ο]απα, [εὰ εἰῖαπι 

1π. οείοτῖς οπιπῖρᾳς Ἡοπείμι ο[ι ασποίσοετο, ΟΥΙΙΟΠΙΙΗ 

ποπππ]]ας αμἶάεπι ε[ε ᾳυαε Γαπιππσίϊπα τεβ ο. αἴραε 

Ίπθ ρτοξεοίο {απί Ῥτενϊ[ήπιας; ποπηα]]ας γετο 5 πιασίπια 

οοπίχατγῖας ϱµαο τε {ι[ε Ἰαΐεααε εκρ]οαπῖί, πυ]]α οπιπῖπο 

ΡΥαεἴοσπη[τα ᾳαε πΗίος επαποίατῖ να]εαί. «Οείεγας νετο 

αἆ οπιτιες Εφ Ππ[οτ]εοίας ε[ε: Ίας αμίάεπι αἆ Ὀτενίίαππας, 

ἔ]]ας Ἰοπρ]Ππιϊ Ρτορίας ἀοοεάετο; αεπιαάπιούππι τατ[ας 

5 α πιεάίο ἀ[ατο ραι]α]απι {[εοεάεπίεα, Ὀιίπθφιε 

ΙΡΙίατ. σεπεσῖς Πησα]ας Ῥτο ατὈΙίγίο εἰ ο{ϊο Ίεσετε ορι5 ε[ί, 

Έοςθ απῖεπι παἰηίπηε ἁορι[ατο απὶ οὗ Ὀσον]]οααοπίΐααι οὔ-- 

{οατῖης [οπρατπί ποιο 9ο απὶ Ρροτ[ρίοπἰ{αῖς βΠμᾷϊο Ρτο- 

ἀπο[ας {οταπίαν,. Νο οπίπ Ίες 16. ἱππροποπάα εἴῖ, 

απππι Ώαεο πμ]]απι ργο[θοίατα αλ ῄπε, {[εὰ αοοῖρετο 
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΄ ιά ή η) - 

πρύσφορον ἕκαστον Λλαμβάνειν εἰδότα τοὺς σκοποὺς τῆς 
διδάσκαλίας οὐ τοὺς αὐτοὺς ὄντας ἅπασι τοῖς βιβλίοις. 

αὐτίκα }έ του ὅτι μὲν τὸ δύο, τὸ τὲ περὶ ὅ τυ τῶν κατα- 
; Γ Δ 4 ” 3 , ο. ε 

γμαάτων καὶ 10 περὶ των ἐξαρθρήμαάτων, διεξοδικὠς ἑρμη- 

νεύεται, τὸ μοχλικὺν δὲ τὴν αὐτὴν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενον 

διδασκαλἰαν, ὅσον ἐπὶ τοῖς πράγµασι διὰ τῶν κεφαλαίων 
; 5, αμ ι Π .. ε , Π Π 

ιονων. εστι ὃὴ μὲν κατα διεξοδον ἑρμηνεία πρὸς σαφή - 

γειαν ἐπιεήδειος, ἡ δὲ διὰ τῶν κεφαλαίων εἰς μνήμην. [1565] 
οὗτος μὲν ὃ λόγος ἅπαξ εἰρημένος ἐμοὶ ἀεὶ συμμνημονευέ- 

. Ἆ ,ω ’ σσ ’ 3 ” . 

οθω, περὶ δὲ τών πραγμάτων ὧν ὅκδασκευ τοὐντεῦὺθεν δη 

διερχοµένῳ µου πρόσεχε τὸν νοῦν ἀπριβώς. αὐτὸς μὲν γὰρ 
ὕστερον ἀπορεῖ διὼ πίνα χρὴ κατατείνειν πρότερον, εἴτε 

διαπλαττειν μιέλλοις τὸ κατεαγὸς ὁστοῦν εἴτ ἐμβαάλλειν τὸ 
ἐξηρθρηκός, ἐμοὶ δὲ νῦν φαίνεται καιρὸς αὐτῷ σαφηνείας 
ἔχοντι σκοπὸν τῆς ἐξηγήσέως, εἰς ἓν ὅτι μέγιστον ἡ ταξις 

τοῦ λόγου συντελεῖ, πάντων ὁμολογούντων οὐδὲν μὲν δει- 
κνύειν αυὐεὺς, ὥσπερ ουδ’ ὅτι τοῖς ἐξηγουμένοις ὁτιοῦν ὁ 
σκοπὸς οὐ τῆς τάξεως µύνον, ἀλλὰ καὶ τοῦ μέτρου τῶν κατα. 

/΄ 

ἀεβεὶ ππηδααῖδαο οιποά ΠδΙ αμίε Πε απυ]έας ἀοοίχίπας 

Ιαοροθ ποῦ οπιπ]θας Ηρτῖς εοδἆεια ϱ[θ,. ετρί Ρναϊῖα ᾳποᾷ 
Ἰ ἆπο Ἠδργί ἔαπι 4ο [ταοατῖ ἵανη ἄε Ἱακαἰιοπίρας οορΙοίε 

απῑάεπι {ε ἀοοίπχος ἀεπιποϊεπίν Γαπππα {πα γετο νεοίίατίας, 

ααῖ οαπάεπι αο οεἰετῖ ἀοοίτίπαπι οοπριεοἰπμίατ, Οιοά 

αἆ τε [ρεοίαῖ, Ἰάετα Γαπιπιαίιπη ασ, ΕΠ απίεπι οΓ8Ι1Ο 

οορίοία αἆ Ῥρει[ριομ(αίεπι 1άοπεα, οοπιροµάϊοία νετο αἆ 

ΠΙΘΕΠΙΟΤΙΑΠΙ. Ἠαες οἵαίϊο α πιο [επιε] οπιιποϊαία ἴπβο Ἠε- 

πιοτίαο Ῥεγρείμο ἀπβάεαί. ἆαπι Ὑετο π]]ῖ ἆς τερις ο α5 

ἀοοεί Ρρο[αο ἀῑ[ετεπίϊι αοομτγαίε ππεπίεπι α4μίρε. 1ρ[ε 

παπα Ροίίεα απαοετές απ νε {γασίιπι 05 ΟΟΠΙΡΟΠΕΠάΙΙΠΗ 

[νο Πιχαίαπα 1Π Γαπαπι [εάσπι οοἱ]οσαπάππαι Π.Ι, εχἰεπάετε 

Ρας ορογίεαί. ΜΙΠΙ απίοπι ηππο [6 ρτούί οσσαΠο, 1ρί 
Ῥει[ριοιἴαίεπι εχρ]απαἰιοπῖς {οοραπι Ἠαβεπία, αἆ απαπι 

οτα[ϊοπῖς οτάο αὐαπι Ῥ]ασίππαπα εοη/{ετί τεταπα οΤΠΠΙΠΠΙ ΟΟΠ-- 

{οπίαπεατιπα η] αυ]άεπι ἀεπιποῖατε 1ρίε. ΊἈΝοπ οσάἰπῖς 

ζππιίασαί, νοεταπο εἰῖαπι πιοᾶί Ππησαϊαγαπα οπΙΠΙππα οχα(1ο-- 
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µέρος ἁπαντων λόγων 3 σαφήνεια ἐστιν οὐδὲ γὰρ οὐδὲ δὲ 
” ΄ "../ 3 .. ! 3 ΄ 3 ϱν 

ἆλλο τι γραφομὲν ἐδηγησιν. ἐπὲὶ τοίνυν ἐδιδαξαμεν ἓν τοῖς 

περὶ μυών κινήσεως ἐδικώτατον μὲν ὡς πρὸς τὰ ἄλλα µό- 

θια τοῦ σώματος, κοινότατον δὲ ὡς πρὸς ἀλλήλους αὐτοῖς 
’ 3 ” 

εἶναυ τὸ συνιζάνειν εἰς ἑαυτοὺς, «ἀνάλογον σειραῖς τὰ καὶ 

χορδαῖς καὶ σχοινίοιο. ὥσπερ γὰρ ταῦτα διατείνοµεν, ἔπει- 
δὰν τῶν περάτων ἑκάτερον λαβόμενου πρὸς τούὐναντίον ἕλ- 
κωμεν, ἑασάντων δὲ καὶ τεθέντων αὐτὼ συστέλλεται, οὕτω 
καὶ οἱ μύες εἰς ὁὀστοῦν ἐμπεφυκότες ἑκατέρω τῷ πέρατυ τὰς 
μὲν συμφύσεις εἰς αὐτὼς ἀνάλογον ἔχουσι ταῖς διὰ τῶν χει- 
ϱῶν γινομµέναις λαβαῖς, αντισπώμενου ὃ᾽ ὑπ αὐτῶν εἰς 
τοὐναντίον τὸ μέσον τῶν περάτων, ὅπερ ἐστὶν, ὕλον αὐτὸ τὸ 

σώμα τεταμένον ἴσχουσι. καὶ διὰ τοῦτο ὁπότε τις αὐτῶν 
., ᾽ . Π ἢ ’ πα Π [ - 

ὕλας τὰς ἵνας ἐγκαρσίως διακόψη, διΐσταταυ τὰ µέρη πλεῖ- 
στον ἀπ ἀλλήλων ἑλκόμενα, τὸ μὲν ἄνω πρὸς τὴν τοῦ μυὺς 
ὕλην κεφαλν, τὸ δὲ κάτω πρὸς τὴν τελευτὴν, ἔνθα κατα- 

φύεται τῷ δευτέρῳ κατὰ τὸ κὠώλον ὁστῷ μετὸ τὴν διάρ- 
Θρωσιν. ὕταν οὖν ἄνευ τοῦ τειμῆσδαι τὸν μῦν ἐκπέσῃ 

Ώυπα ε[ ρετ[ριοαϊία, Ἀοπ επῖπι α[α ἆθ οαυία εχκρ]σα[ο-- 

πεπα [οἱ βίας. Ἱπ Ἠρνϊς αβίίατ ἆε πποία πωπ[οπ]ογαπι ἆο- 

ουΊπιαπς πιακῖπιε απῖάεπι ῥτορτίπι 1ρῇ5 ε[ο, ρτοπί αἆ 

τε]ίᾳτιᾶς οοτροτῖ5 Ῥατίες τε[εταπίατ, ΠΙΑΣΙΠΙθ6 ΥΕΤΟ ΟΟΠΙ- 

πηάπθ, Ῥτουϊ αἆ [ε[ε Ἱπνίσεπι 1Π [6 1ρίο Γαρῇβάετε εχεπι- 

Ρ]ο {Ιπι]ϊ Ἰοσὶ, οποτάαο ααί {ππῖ, Οιεπιαάπιοάσπι ΘΠΊΠΙ 

Ἠσεο ἀἰεπάίπιαθ, αδρὶ πἰτίεηπε εκίτεπιοταπα Ῥτεμεπῇῃς ἵπ 

οοπίγασῖαπι αἰἰταμίπαας, αρα ἀἰταϊ[ῇφ αο Ρο[ι{ῖ Τρία οοἩ-- 

ἱταμαπίῖας: Πο εἰῖαπι ππι[ου 1η ο[α πίτίδηαο επἰγεπηῖς 

1π[ετΙ οοΠππεχῖοπες απἰάεπι [185 15 ᾳπθε πιαπ]ρας Παπε 

Ρτεμεπ[οπῖρας οομ[πή]ες [οχΗαπίωτ,. ΑΡ 1ρῃς αιιίοπα αἴιχα-- 

οἳἳ αἆ οοπίτατίαπι εχκίτεπιογαπα ππεῖαπα, ααοά ε[ίι παπῖνετ- 

{απι ἀρίαπι οοτρας οεκίεπίαπι ἀειϊποπί. ΈὉπαπιορτεπι ατα 

απῖδ εογαπα ΟΠ1ΠεΕς Ἠμτας ἱταηδγετίπι ἹπίεγοϊάςτΙϊ, Ῥατίεθ 

νυ]πεταίαε Ῥ]ατίπιαπι α [6 1πνίοεπι ἀἰάπουπίατ, Ί]α οαῖ- 

ἀεπι Γαγ[απι αἆ {οίππι πππ[ου]Ι οαραῖ, Ίαεο νετο ἀεοτ[απι 

αἆ οαπάαπα, ταλδὶ αΠετί οία 1π πιεπρταπι 1π[οίας Ῥοβ 
αγΠομ]αΗοποια. Όσπι ἀρίίαχ ατηομ]λαίαπα ο8 οἶίτα πιπζοπ]ὰ 
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τῆς ἰδίας ἕδρας τὸ διηρθρωμένον ὁὀστοῦν ἢ κατ ἐκεῖνο τὸ 

(506) µέρος, εἰς ὃ τὴν ἔκπτωσιν ἐποιήσατο καταπεφυκυῖα 
τελευτὴ τοῦ μυὸς, ὥς ἂν εἰς αὐτὸν ὕλου συνερέχοντος αὐ- 
τοῦ καὶ πρὸς τὴν ἰδίαν κεφαλὴν ἀνελκομένον συνανασπᾶταυ 

ιφυὲς αὐτῷ τοῦ κώλου µόριον, ὅπερ ἐστὶν ἡ κεφαλὴ τοῦ 
κατὰ τὴν διάρθρωσιν ὁὀστοῦ, τῆς ὃ᾽ ἀνασπωμένης συνανα- 
σπᾶται καὶ τὸ σύμπαν ὁστοῦν. 

Ἐν τούτῳ δὴ τῷ παθήµατι συµβαίνευ τὴν κεφαλὴν 
ο τοῦ ταπεινοτέρου κατὼ τὴν διάρθρωσιν ὁστοῦ τῆς ἀἄρχο- 

µένης θέσεως ἐψηλοτέραν γίγνεσθαι, ὥστε ἀδύναιον αὐτὴν 
ἐμβαλεῖν εἰς τὴν οἰπείαν ἔδραν τερὶν κατατείναντα τὸ σύμ- 
:αν ὀστοῦν μεταστῆσαυ κάτω τοσοῦτον, ὅσον ὑψωθῇ παρὰ 

φίσιν. αὕτη μὲν οὖν ᾖᾗ αἰτία τοῦ κατατείνεσθαι δεῖσθαι 
πρότερον ὕσα τῶν ὁστῶν ἐξήρθρησεν. ὅτι δὲ καὶ τὸ συν-- 
τριβέντα δεῖταυ κατατάσεως, ἐνθένδε ἂν μάλιστα µάθοις" 
ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἐξαρθρησάντων ἐμβοαλεῖν χρὴ τὸ ἐξηοθρηκὸς, 

οὗτος ἐπὶ τῶν καταγέντων διαπλάσαυ τὸ πεπονθὸς, ὥστε 

ΤεΠΠΟΠΕΠι α ῥρτορσία [εᾷο εχοϊἀετ]ῖ νε] ἴἶ]απι 1π ρατίοπι, 

αἆ απασι ἀπ[εγία πιπ[οα]Ι οαπάα Ιαχαοπεπι Γεοετῖῖ, πί α αἱ 

Ἰοίαπ αἆ εαπάεπι οοποευχγαί αἳ αἆ Ῥτορσίηπι οαρπί αἰϊνα- 

Μαίαν Ρα πιεπιρεῖ 1ρίας οπῖ πεοῖίας πια] τεγε]] αχ, 

αποᾶ εαραί εἰ ος, αποᾷ ἵπ ατηοι]αίίοπεπι ἀπ[εγίίαν, 
ᾳπο οοπἰταοίο 95 «4ποᾳαο οοπἰταλΙίαγ. , 

4. μ, 

Ῥταεοϊ[ατυτα πωυ[ου] Ῥρασάυπα Ο/{ῇ8 οαραξ α παμ[οα]ο οοπΙγλοῖο 
τεϊταοί1ο, οἰήας Γαβ]ατυτα. 

ἨΠοο απίεπι ἵπ αΠεοία αοοϊ]ά1ί οαριί οἷᾷς, αποά 1π 
αγοπ]αίϊοπο [αῬ]εοίαπι ε[ι, 1π ομ[εααεπΗ [εᾷς {αβΠΗπιῖας 

οο]]οσατῖ. Όπατο Πετῖ ποη ροῖεβ, ἀρίαπι ἴπ Ῥτοργίαπι {6- 

ἄεπι τε[η{αῖ, Ῥεϊαδηπαπη Ῥτοϊεπ[ο ἰοῖο ο{[ε ἀθοτ[απι ἴαπ- 

ἴαπι οοπιρε]]αίατ, αὐαπίαπι Ρρταείετ παίυταπι {6 εχἰπ]ί, 

Ἠαεο Ἱδίίατ οαπ[α ἀαίαγ ᾳπα οἴἷα ]ακαΐα ρτίας ρτοϊεπάεπᾶα 

[απ Οποᾷ απίεπι οἱ οοπἰσίία ο[α ρτοίοπῄοπες ἀε[ιάστοπί, 

1πάᾷο ΠΙαχΙπιο ἀῑάϊοστῖ.  Οπεπιαάπιοάσπι 1π ἸππαίΙ τε[α- 

ἐποπάσπα ε[ι αποᾷ οχοϊϐ1, [ο 1π {πας ᾳαοᾷ α[ξεοίπι ε[ 
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ψαύειν ἀλλήλων τῷ πέρατα τῶν μελών τοῦ συντριβέντος. 
ἔστι μὲν γὰρ τὸ κάταγμα διαφθορὼ τῆς ἐν ὁστῷ συνεχείας, 

ὥσπερ τὸ ἕλκος τῆς ἐν σαρκί. πέρας δὲ ἑκατέρῳ τῆς ἐά- 

σεώς ἐστυ τὴν ἐξ αρχῆς ἕνωσιν ἀνακτήσασθαι. «ἀδύνατον 

δὲ τοῦτο χωρὶς τοῦ κατ εὐθὺ τεθῆναι τὰ µέρη τοῦ κατα- 
γέντος ὁστοῦ. καλεῖαυ δὲ διάπλασις ἡᾗ πρᾶξις αὕτη. εἰ 

μὲν οὖν εἴη μικρὸν τὸ κάταγμα, φυλάττει τὴν Ὀέσιν τὴν 
οἰκείαν ἑκατέρου τῶν τοῦ παθόντος ὁστοῦ µορίων, εὲ ὃ᾽ 
ὅλον συντριβῇ τὸ ὁστοῦν, ἀναγκαῖον ἐν τῷδὲ παραλλάττε 
αὐτοῦ τὰ µέρη, τὰ μὲν εἰ οὕτως ἔτυχε πρόσω, τὸ ὃ 
ὑπίσω μεθιστάμενα, καὶ τὼ μὲν εἰς δεξιὰ, τὸ δὲ εἰς [156 1 
ἀριστερά. διὸ ταῖς χερσὶν ἀμφοτέραις ἑκατέρωῦθεν περιλαμ- 
βόνοντες τὸ κῶλον τὸ μὲν εἰς τὸ πρόσω μεθιστάµενον ὅιω- 
θοῦμεν ὀπίσω, τὸ ὃ᾽ εἰς τοὐπίσω μετάγομὲν πρόσω, καὶ τὰ 
μὲν εἰς τὰ ἀριστερὼ πρὸς τὰ δεξιὰ μεθιστώμεν, ὅσα ὃ᾽ 

εἰς τοῦτο µετέστη τὸ χωρίον ἐπὶ «Όάτερον µετάγομεν, ὡς 

ὥπαντα ἀλλήλοις τὼ µέρη τοῦ συντριβέντος ὁστοῦ πρὸς 
τῶν χειρῶν τοῦ διαπλάετοντος ἐπὶ ταἀναντία παράγεσθαι. 

οοπηροπεπά σπα, ία αἵ οοηἰτια πιεπιρτὶ εκίτεηα [6 {αησαπῖ. 

ἘΠ. επίπι {ταοίιτα οοπΗπαϊίαἰἰ Ἱπ οἵ[ε οοτταρίϊο, απειῃ- 

αἀπιοάμπα π]οις 1π 68ΥΠΕΘ. Ὀίπίατε απίεπι εχίτειαπα [α- 

πα Ποπ] ε[ὶ αὖ Ἰπ]ῖο ο τεάπσετθ. Ἠοο απἴεπι Πεγῖ 

ποἩ Ροϊΐε[ε, πὶ[Π {ταο οῇ5 Ῥατίε ο τεσίοπο οοΙ]οσεπίαγ. 

Ηαεο απίεπι ορεγα!ίΙο οοΠ{ΟΣΙΠΒΙΙΟ νοσαίΐττ. 1Πίαηπε Π εκὶ- 

116 {ταοίπτα {αετῖξ, πἰγπηφαο αΠεοίί ο] ῥρατίῖππι [εἆεια 

Ῥτορτίαπα {πορίίατς Π νετο απῖνειίαπι ο5 οοπίπίπτα Πἲ, 

οἶας Ῥατίες 1πίει {ε πωπίπο οεᾶετε πεοε[ῖε ε[ε; Ίιας απῑάεπι 

{ τία [ος {α]εέ, 1π αΠΙΕΤΙΟΓΕΠΙ, Ί]]ας γετο ἵπ Ῥο[ετῖο- 

ΤεΠ1 ΤεΡΙΟΠΕΠΙ; αἰῑας αα]άεπα ἵπ ἀεχίταπι, αἰῖας Ἱπ βπῖβγαπα 

Ἰαπατί. Ὁπαπιοβγεπα απιθαβιις πιαπΊρας αίτάπιααε ππεπιΏγαπα 

ῥτεμεπάσπίες, αποά ἴπ απἰετίοτεπι Ἰαχαίαχ, 1π Ρρο[ίιεγίογετα 

παρε]]πιαδ; αποᾶ 1Π Ρο[ετίογεπι, Ιπ αΠἴετίογεπι οοπαρε]-- 

Ἠποας: οααοά ἴπ ΠπΙβταπι ἆἀῑ[οεάί, 1π ἀεκίταπι ἱταάῖαιας; 

ααοά Ἠαπο 1Π τερίοπεπα Ῥτο]αρ/απ εβ, 1π αἰίετασα ἀεδπεῖ- 

πας, Ἱΐα πί ΟΠ1Π66 οοπἰτ] ο{Πς ρατίεν Ρε ΙΠΑΠΙΘ ΟΟΊ1ΡΟ- 

ποπίος 1Π οοπίτατ]ας ρατίες πιπίπο πγρεαπίαγ, [ἴθφαε ἀππι 
΄ 
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κίνδυνος οὖν ἐν τούτῳ παραθραυσθῆναί τινας ἐξοχὰρ τοῦ 

καταγέντος. οὐ γὰρ δὴ ἀκριβῶς οὕτως ἑκάτερον τῶν πε- 
ϱάτων γίγνεταυ λεῖον, ὡς ὑπὸ τῶν μαχαιρωτών πριόνων. 
'οἳ μὲν γὰρ ὀδοντωτοὶ καλούμένου καὶ αὐτοὶ τραχύτητας ἐρ- 
γάζονται. 

4ιὰ τοῦτ᾽ οὖν ἀπάγοντες ἀλλήλων - "τὰ μὲν ἄνω, τὰ δὲ 

μάτω μέρη τοῦ πατάγµατοφ ἐπὶ τὴν διάτελασυν η. 

δεδιότες ἐν τῷ προάγειν αἀλλήλοις τὼ παρηλλαχότα περυτὲ- 

Φραῦσθαί τινας ἐξοχὰς αὐτῶν. ἔστι δὲ τοῦτο πάντως, ἐὰν 
ἐγχρίμπτοιτο ἀλλήλοι. οὕτως γὰρ αὐτὸς ὁ “πποκράσης 

ὠνόμασε τὰ µέλη τών διαπλαττομένων ὁστῶν, ὅταν εἰς τὴν 

οὐκείαν ἄγηται χώραν. ἵνα οὖν τὸ διεστῶτα παράγηται, τὸ 

μὲν ἄνω χρὴ τῶν μερῶν ἕλκειν, τὸ δὲ κάτω καὶ ποιοῦσιν 

{δη οὕτως πώντες οἳ ἐαιροὶ ποτὲ μὲν ταῖς χερσὶ µόναις 

τῶν ὑπηρετῶν ἐπιτρέποντες, ἔστυ ὃ᾽ ὅτε καὶ βρόχους ἐπι- 

Ἠαεο Πί ορεταίῖο, Ῥετίοπ]απι ε[ι, πο αιαεάαπι {γαοιῖ ο(ῇβ 

επ]πεπί]αο Ῥετ[πησαπίαν. ὙἈοπ επῖπι οετίο Ιία εταοίε 

αγάπης 05 εχκίγεπιιπα Ίαενο τεάάϊίατ, αἱ α ρ]αᾶ1τῖς [εγγῖς 

Βπαῖηδας, Οπῖ παπι(ιθ ἀθπίαί νοσαπίας, 1 α[ρει]ίαίεν 

ε[ποϊπηί, 

6. ΓΡ. Ε. 
Έταοιί οίπς αἶτετηα- Θεττα οιι]ιτασία. Ὄρττα ἀεπίαία, 

Πο εἴ α[ρεσ]ζα». 

Οπαπιοβτεπι {ταοίϊ ο[ῇ Ῥατίες ἵπ ἀϊγετ[ία πππῖπο, Ί]]α 

Γατίαπα, Ἠπεο ἆεογβαιῃ ἀοάαοεπίες αἆ {ε 1πνίοεπι αορθά[- 

ππς, οαγεηίε ἵπ αἀάποεπᾶο Ῥατίες Ἱπιπιωίαίας 1η {ο Πηγί- 

οεπι α]ἴφπας ἐρίαταπα οπιηεπί]α5 οοπ/{γ]πβί, Ἠοο απίεπα ΡΤΟΥ- 

{ας αοοἰά1ξ, απαπι ο[ἵα Γα8 ας αἷα οοπάαπίασ, δίο επῖπι 

Ἡιρροοταίες ο/βππα ᾳπαο οοπ[ογπιαπίας ρατίες ποπηπανίΐ, 

απσπα 1 ρτορτίαπα τεσίοπετα τεάαοιπίατ. Ὁϊ 16ῖίαγ ᾳπαθ 

[ε]αποίαε Ιπίχοάιποσηίας ῥΡατίες, αἰίεγαπι φπἰάεπι Γατίαπῃ, 

ία αἰίγαμετε οροτίεί, αποά ]άπι οηιηες 

πιθᾷ1οἳ Ίΐα {αοϊμηϊ; τοπι απίάεπι ἱπίοτάμτα [οἱῖ παϊπ]{ίτο- 

σπα πιαηήριις οοπαπἁ{ἱεπίος, Ιπίετάμπι Υετο Ίαφπεο ἀπ]]- 

α1ίογαπα γι 
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βαλλόντες, ὅταν ἑὐτονωτέρας ἀντιτάσεως χρήζωσιν. ὅτι μὲν 
οὖν ἀπὸ κατατάσέως ἄρχεσθαυ προσήκει τὴν Βεραπείἰαν τῶν 
ἐξαρθρημάτων τὲ καὶ καταγμάτων ἐπιδέδεικται. ὅτι δὃ᾽ 

οὖκ ἐν τυχόντι σχήµατι ποιητέον αὐτήν ἐστι, λεμτέον ἐφε- 
ξῆς, καὶ πρῶὠτύν γὲ ὅτι τεττάρων ἐνεργειῶν οὐσῶν ἓν τῇ 
καταγµάτων Θεραπείᾳ, τάσεως, διαπλάσεως, ἐπιδέσεως, ἀπο- 

θέσεως, ἓν ποινὸν ἐν πάσαις δεῖ εἶναι σχῆμα. διαπλάττεταυ 
μὲν γὼρ ἐν τῷ κατατείνεσθαι, διαπλασθένιι ὃ᾽ εὐθέως 

ἐπιδεισθαυ ὑείται, φυλαττομένου τοῦ σχήματος ἓν ᾧ διὲ- 
πλάσθη. τοῦτο ὃδ᾽ αὖ πάλιν αὐτὸ φυλάττεσθαι χρὴ κατὰ 
τὴν ἀπύθεσιν. μµἐταβληθέντος γὰρ ἔνια μὲν τῆς ἐπιδέσεως 
µέρη χαλαρᾶς ἕξει τὼς ἐπιβολὰς τῶν ὀθονίων, ἔνια δὲ Όλι- 

βούσας. αἳ μὲν οὖν Ἰαλαραὶ συγχωροῦσαυ αινεῖσθαυ τοῖς 
ὀστοῖς διαφθείρουσι τὴν διάπλασιν, αἱ Ὀλίβουσαυ δὲ πεύνον 

ἐργαξόμεναυ φλεγμονὼς γεννῶσιν. ὅτε μὲν οὖν ἓν εἶναι δεῖ 
σχῆμα κοινὸν τῶν εἰρημένων τεττάρων ἐνεργειῶν ἐπιδέδει- 

κται. τοὐντεῦθεν ὃ᾽ ἐπισκεψόμεθα τίσυ περοσέχοντας 6κο- 

οἰεπίεδ, απαπῃ οοµίτατία νεΠμεπιεΠΏ οοπἴεΠ{Ιοπε ΟΡΠ8 18- 

Ῥεαπί, Όποά Ἱριίαγ αὖ εχίοη[ίοπο μπα Ἱακαίίοπεπι ἕππι 

Γγαοίυταταπα οὐταΙοπεπα 1Ποίρεγε ἀεοεαί ἀεπιοπ[ταίαπι ε{. 

Οποἆ νετο ἀρία εχίεπίιο ποπ 1π ἴεππεγαγῖα Ίσπτα {αοϊεπᾶα 

Πι, ἀείποερ ἀἰσεεπάππι. Αίαπε ἀ]]πά ἵπ Ῥτίιπιϊς απππ ἴπ 

Γαοίτανπι ουταῖοπό οπαίαου Επί ορεταϊῖοπθς, εχκίοπ[ῖο, 

οοπ{ογπια!ί]ο, ἀε]σαίιο εἰ ἀεροβίο, ππαπα ἴπ οπιπῖρας Ἠα-- 

Ῥϊίαπα ε[ζε οοπΏπΙππεπι ορογίεί. Οοπ/[ογα[ῖο α]άεπι Ίπ 

εκίεηβοπε Π{. Οποά οοπ{ογπιαίαπι ε[ι, 1ά αααπι ρτῖπιαπι 

ἀε]ισαπάαπα οοπ/[εγναίο ππεπιὮτί Παδίτα, ϱᾳπο οοπ/{ογπιαϊαπα 

εΠ. Ἠππο ἀρίαπι ταχ[ας {πετ οροτίεῖ ρε; ἀεροβιϊοήσεΠῃ, 

Τγαηρ]αίαε Πφπαϊάεπι ποπημ]]αε ἀε]ὶσαίῖιοηῖ Ῥατίος Ίακας 

{α[οἴαχατα Ἰπ]εοίῖοπες Ἠαβεραπε, ΠΟΠΠΙ]]α9 Ὑετο ῬΓεπει-- 

ἴο, Ίμαχας οααἶάεπι ο[ῆρις πιογογῖ οοποεεπίε οοπ{ΓοΓΠΙᾶ- 

Ἠοπεπι οοιταπιραπές Ῥχεπιοπῖε Ὑετο ἀο]οχεπι εχεϊίαπίες 

1πΠαπιπιβίΙοπεΠπα ρτουτεαΠῖ,. ΘΟιοά Ἰσίέας απ πα ια Ρ ται 

ε[[ο οροσίεαί, αιαίπος οεπιποϊα{]θ ην οοπιΠ]- 

πεπι ἀεπιοπ/χαίαπα ε. Ὠεϊπᾶο Υετο Γρεομ]εππατ, απῖβις 

. 
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ποῖς εὑρεῖν χρὴ τοῦῦ, ὅτι τεινόντων μὲν ἄριστον σχῆμα τὸ 

χωρὶς μεγάλης τάσεως εἰς διάτασιν ἄγειν τὸ κἐχωρισμένα 

τῶν ὁὀστῶν, ἐν ἀποθέσει δὲ τὸ ἀνωδυνώτατον. ἔσταυ ὃ᾽ 

ἀμφύτερα δὲ ἐκείνου τοῦ σχήματος, ὅτέ περ ἂν ἐπ εὐθείας 

τείνη τὼς νας τῶν μυῶν. ἐπ᾽ εὐθείας δὲ τείνει τὸ καθ 

ἕν τι µέρος τοῦ κώλου φυλάττοντα τὸν ὅλον μῦν. ἵνα γὰρ 

ἐκ μὲν τῶν ἔνδον ἔχη τὴν ἔκφυσιν, οὕτως δ᾽ αὐτὴν ἔνσχη- 

µατίσειο, ὣς τὰ µέσα μὲν αὐτοῦ κάτωθεν ἔχειν τοῦ κώλου, 
τὸ πέρας ὃδ᾽ ἔσωθεν, ἢ τὰ µέσα μὲν ἄνωθεν, έξωθεν δὲ τὸ 

πέρας ἄγεσθαι, ἑλιττόμενος ἔν τῷδε περὶ τὸ κὠλον ἐπὶ πλέον 

ἐκτείγεταυ. 
[1271 ᾿Εὰν μὲν οὖν ἔν τούτῳ τῷ σχήµατι κατατεί- 

νῃς αὐτὸν, ὡς ἑκανῶς διαστῆσαι τὰ µέρη τοῦ καταγέντος 

ὁστοῦ, καὶ σφοδρώς ὀδυνήσεταυ καὶ κπιγδυνεύσει διασπασθη- 
ναι. μαὶ µέντου καὶ διξσπάσθησαν 4δη μύες ἐππειμένης 

[Γεορίς Ππουπιρεπίος Ίππο Ἱαρίίαπι Ἰπνοπίγο ἄεοεαί, αποᾶ 

Ἰεπάεπῖαπι οαϊάσπι ορίῖπιας Παριίας Πἲ, απ οἴΐίτα πιᾶσπαπα 

ΤαηΠοποπι οὔα [εραταία 1π οοππαἰαίεπι ἀποῖί, απππι 

οοπΗπείπχ 1]ο οααἵ πἠπίπιο Ιαεάτί, πίταπιᾳαε Ῥρταε[αί, αα 

ία Πσυταί, αἳ ππι[ομ]οταπι Άρταρ ἀῑτεοίαο Ιπίεπάαπίητ, 

Πιγεοίπε αυίεπα Ιπίεπάππίας, οαπππα αἈ Ίπια πιεπιβτῖ ρατίο 

πηΙνογ[ας πιπ[οπ]ς οο]]οσαίατ: παπι { πππ[ου]ας απ [παπι 

1Π1 μπα Ἰιαρεί α Ῥρατίαο ΙΠίοτῖοτ Ίία οο]]οοθίας, τί ππεῖης 

3Ώ Ιπίεγιοτὶ ραγίο ππεπιρτι οχίτεπιας αΏ εχἰογιοχϊ νε] [ιο 

πἳ πιεσἶης α [αροτ]οτῖ, οκίτεπαις αρ ἀπ[εγῖοτί ΠίΠς {. Ἠοο 

Ραοίο οἶγοα ΠιοπΙΡΥΗΙΩ 1π «οομ]εαπα [εγρεπ πιᾶσπαπι γἷπι 

τεφυξ, απππ 1Π{επά1{ΗΤ. 

-4. Ῥ. 

Μι[ου]οσατα ἀῑτεοιῖο. ἨΠυ[οιίοτατα ἁίοτῆο ἴπ Γαρί- 
ηᾷθ 1ηβπα5 Πσιταίοηθ, 

Τίαηπο { Ἰοο πποᾷο Πριταίαπι πιπ[οπ]απα οκίεπάας, 

ἆππι {γας ο] ρατίε αριπάο ἀιάποαπίας, νεβεπιεπίες 

ἀο]εΡῖέ, ππασαο οἵπα ρετίοπ]ο πε οοπνε]]αίατ. (ζοπβαί οαῖπι 
Ιπίεπ[οπῖα νί οοπν]{ο Ππιετάαπα παπ{ου]ος {αι [[ε; απατα 
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τάσεως, ᾧ ὅῆλον ὡς ἓν καὶ ταύτόν ἔστιν ἀνωδυνώτατόν τὲ 

ἅμα καὶ τοὺς μύας ἀδιαστρόφως φυλώττον σχῆμα, ὅπερ 
ς /΄ 3 ΄ - 3 -” . ” ; 

{πποκράτης ἐδήλωσε σαφῶς, ἐρηρεισθαι κατὰ τοῦ πήχεως 
- -ω [ή 3, , 

ὕλην τὴν χεῖρα, μήτε ἐκτεταμένην ἄκρως μήτὲ κεκαμμένην, 
3, 3 - ; 3, ο ν - 

ἀλλ ἓν τῷ µέσῳ τούτων. ὅτι ὃ᾽ ἄριστον τοῦτο τὸ σχῆμα 
3 ς -” Δ 3 ἀἃ .. 

αὐτὸς ἐδίδαξε, πρῶτον μὲν γὰρ ἐπειδὴ τὸ τοῦ πήχεως 
ὀστοῦν μααρόύτερόὀν ἐστι τοῦ τῆς κηρκίδος ἕδρας καὶ στή- 

. -- 3, ’ ς Ἆ Δ 

θϱὔμα βέβαιον αὐτοῖς ἔσταυ. οἳ δὲ µυες οἳ μὲν κατα τὸν 
” ” ; 

ἔνδον κὀνδυλον τοῦ βραχίονος ἐκφυόμενου τὰς κάτω τελευ- 
] ”,.. ” -” - ς 5 3. ” ᾿ 

τὰς ἔξωθεν ἔχουσι τῆς ὅλης χειρὸς, οἳ ὃ᾽ ἐκ τοῦ κατὰ τὸ 
3 . ” Ἅ 3 Ἀ - Δ ϱ 3 κ Δ 3 5 Δ 

ἕκτος εσωῦεν. οὗ ὃ ἣν µυὸς Ἡ τ αρχη καὶ  τὲελευτη 

κατὰ τῶν ἐντὸς μερῶν ᾖ τῆς ὕλης χειρὸς, τούτου καὶ τὰ 
ἄλλα σύμπαντα μόρια καὶ διὼ τοῦτο καὶ αὐτὸς ὅλος ὃ μῦς. 
ο) .““ ς - ο -- . 

ὥσπερ γε καὶ ᾖῇ τελευτὴ καὶ ὅλος ὃὁ μῦς οὗτος ἔξωθέν ἐστιν 
«; .. ’ Λ η Δ μα -. ’ 9 
ὕλου τοῦ κὠλου. καὶ μὲν δή καὶ 1 πείρα δείκνυσιν αἄνω- 

ὃ 4 - - ” . 3 3 ’ 

δυνώτατον εἶναι τοῦτο τὸ σχῆμα. τῶν ὃ᾽ ἐφ ἑκάτερον 
-” . .. 

τοῦδε τὸ μὲν ὕπτιον ἐπὶ πλεῖστόν τὲ διαστρέφει τοὺς μύας, 
3 - ΄ Γ - .] ὀδυνηρύτερὀν τὲ φαινύμενον δείκνυται, τὸ δὲ πρανὲς ἑλαε- 

᾿ κ Δ 3. { . ἀ Δ σα ἵ 3 
τονα μὲν την διαστροφήν, ἐλαάττονα δὲ μαὶ τὴν ὀδυύνην ἐρ- 

εαπᾶεπι Παβιίαπι εΠε εοπβῃαί, ααὶ πϊπῖπιε Ιαεζτί εἴ απ 

πππ[οπ]ος πι]]ο πιοάο ρογγετ[ος οοππεῖ, αιτιοᾷ αρετίο Η[ρ-- 

Ροοταίες εχβτείΠί νο]επς, Ῥγαομίαπι ουΡῖίο {απίαπι ἀπ, 

ΠΟΠ εκ ἴοίο ουτναΐαπι ααἲ εχἰεπίαπα, [εά Ίπ πιεᾷΙο 1ΠίεΓ 

Ἠαεο οο]]οσαίαπι. Όπεπι Ἠαδριίαπι 1ρ[ε ἀοοπ ορπαπα 

ε[[ε, Ρτῖπιο ᾳποᾷ ουΡΙ ο Ἰοησίας ε[ι τα [εάς, ἀρίαπι- 

ᾳπε Εγπηίετ [αβαπεί, ἀειπᾶο απῖα ππα[οα ααὶ οαπίας 

ο ΠπίογιοτΙ {πρετοπ]ο Ἠαπιενί, εχίτεπια Παρβεπί αἳἨ Ιπίε- 

τῖοχϊ Ῥατίο {οΐῖας Ῥτασμϊ απ αἲ εσίἰοτιοτῖ Ιποῖρίαηε, 8 

ἀπίεγ]οτί Απιαπίατ, Οπ]πς5 απἴεπι πιπ[οα] Ππῖαατα εἴ Ππῖς 

αΏ απίοσιοτί ῥρατίε {απί ἴοΐῖας Ἠγαομα Ἠπ]ας εί τε]ῖηααθ 

ΟΠ1ΠΕς Ῥατίες εἰ Ῥγορίετεα {οΐίας ἀρία πππ[οπ]ας. ΟὈΙππϊ]ίες 

οπ]ας εσίγοππα αἳ εχἰογογῖ Ρατίε Γαπῖ οἱ 1ρ[ε ἴοίπ αἩ 

εσίογ]οσῖ Ρατίε ε[ὶ ἰοίῖας πιοπιρτῖ, Οµπῖπ εἰ εκρεγιπιεπίαπα 

Ἰπάισαί, Ἠήπο Ἱαριίαπι πηήηῖπιο Ἰαεάετε; εκ ἄποραδ νετο 

απῖρι Ἠ]ο Ιπίετ]ιοϊίατ [αρῖπας, πππ[ομ]ος Ρἱατίππαπα ῬοΓ- 
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γάζεται. εἴρηταέ σου δυνάμει πάντα τὰ περὶ τοῦ σχήματος 
τῆς χειρὸς, ἃ διὼ μικρῶν “Ιπποκράτης ἐφεξῆς διδάσκει, λέ- 

ξει διεξοδικῇ καὶ σαφεῖ χρώμενος, ας ὀλίγα πάνυ κατ αὐ- 
τὴν ἐξηγήσεως δεῖσθαι καὶ μάλιστα τοῖς πεπαιδευμένοις τὴν 

ἐν παισὲ παιδείαν ἢ παρὰ διδασκαλοις ονεγνωκύσιν τὸ βι- 
βλίον, οἶσπερ δὴ καὶ γράφεται τὰ ὑπομνήμοτα. 

β. 
ἀὐτὴ γὰρ ἡᾗ δικαιοτάτη φύσις. 

ἵως εἰ καὶ οἰκειοτάτη εἶπεν. ὅταν γὰρ ἑκάστω πρά- 
γµατε τὸ οὐἰκεῖον φυλάττεταυ, δικαίως ἔχει τε καὶ διοικεῖταυ 
τοῦτο. τὸ ὃδ᾽ ἄλλο οἰκειον ἓν σώματι παρὰ τὸ κατὰ φύσιν 
οὐδ᾽ ἐπινοῆσαι ῥᾷδιον. ὅταν οὖν ἑκάστῳ µορίῳ καὶ σχή-' 
ματι καὶ 2ρώματι καὶ µεγεῦει ὑπάρχη τὸ οὐκεῖον, ἄριστα 

δείκνυταυ. 

νι 

νοτέ ππισδαιε ἀο]οτί εΠ. Ἠαρες ἆε Ῥτασ]ϊο Πσαχαπᾶο 
Γαπαπα(ᾶπι οπιπία (πας Ἰαΐϊας ἀεῖποερθ Ἡϊρροογαῖος ἀοοεΡῖῖ, 

ος ταοπο [9 ᾳπαε Ρεγ[εοίε ρἰαπεᾳπο τεπι οκροπῖέ, 1ΐα 

πἳ Ῥαποῖ ΟΠΙΠΙΠΟ ορα5 Πί αἆ «α εκροπεπᾶα, 15 Ρταεί[ετ- 

πι απῖ Ππραα Γαπί Ῥπεγίῆρις ἀμ[οΙρ]πή9 νο] αριά ἁοοίο- 

το ργιπι Ἰεσεχαμέε, απίρας απο οοπηπιεηίατία Γοπἴρηπίατ. 

Π. 

Έα παππφιε [π[ἐί[µπια ε[ παίμγα. 

Λο { ἀῑκετιί πιαχίπιο Ῥτορτίαπι. Όσαπῃ οπἶπα απῖ- 

οπᾳπθ τοῖ ᾳποᾷ Ρτορτίππα ε[ι [εγναίατ ἴμπι ο Ἰπ[ίο {0 Τ68 

Ἱαβρεί ἵσπι αἀπαπὶβχγαίαχ, Ουσιά απίεπι αἰῑπά ἴπ ϱΟΙΡΟΥΘ 

Ῥτορτίαπι ε[ξ, παπι ᾳποά Γεοιπάππι παϊπταπι Πε, ποὮ {8-- 

οἷ]ε Ππίε]σιίατ. Όπαπι 9Υ6ο ππίοπῖᾳπο Ρατ εἰ Πσατας 

εί οο]οσῖ οἱ ππασηαπιζ1π] ἀπε[ῖ ρτορτίπΠα, ορίίπιε α[Ποϊππίητ, 
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7. 

"ν δὲ τις ἐγκλίνη τῇ ἢἢ τῇ ἐπὶ τὸ πρηνὲς ῥέπειν. ἐλάσ- 

σων γὰρ ἡ ἁμαρτὰς ἢ ἐπὶ τὸ ὕπτιον. 

. ο , ε] { ε ’ 3 

(5607) «υοῖν σχηµάτοιν ἐμνημόνευσεν, ὑπτίου τὲ καὶ 

“πρηνοῦς, ἃ λέγεταυ μὲν κατὰ τοῦ σώματος ὅλου, λέγεται δὲ 
ε] ς 3 ” ” -“ τ Δ ” 

καθ ἑνὸς αὐτοῦ μορίου τῆς χειρός. ὅλον μὲν οὖν τὸ σώμα 
- η ’ ο’ ς 3 9 ’ 

κεῖσθαι [1581] πρηνὲς λέγομεν, ὅταν ἡ μὲν γαστὴρ πάτω- 
., ” 5, ο 1! 

Θεν, ἄνωθεν δὲ ᾖ τὸ νῶτον. ὕπτιον δὲ ἔμπαλιν, ὅταν ἄνω- 

Θεν μὲν ἡᾗ }αστὴρ, κάτωθεν δὲ τὸ νῶτον, ὧν καὶ νῦν αὐτὸς 

μνημονεύσας σχημάτων ἐνεδείξατο τὸν λόγον αὐτῷ περὶ τῆς 

χειρὸς ἐσόμενον. οὗ γὰρ δὴ τὸ ὅλον σώμα κατξαγέναυ τις 
υ] 2 ῃ ; Δ , ο τν λ | ΣΑ 

) ἐξηρΌρηκεναιυ δυναταυ,. δια τέ δὲ ἐπὶ το πρῃηνὲς αὐτὴν 
. 2, ο « [ .- 
ῥέπειν ἄμειγόν ἐστιν, ὅταν γζέ τις σφαλεὶς ἅμαρτη τοῦ εὐ- 
Φέος, αὐτὸς ἑ τς ἑξῆς ἐδίδαξ . 6ς ἐν τοις ἑνης έΟ:0ξξγε 

ξμ 

ΤΠ. | 

Οιοᾶ [ ομῖς ἵπ Ίαπο υεἰ ἴίαπι ρατίεπι γτορεπᾶεαξ, ρταε- 

5 αε ἵπ Ῥτοπαπι ἰεπάεγε. Πιερίμς επῖπα Ργοπαπα εαπα ἰπ 

Ῥατίεπι ρεεεαμπι ε[ἰ, φµαπι ἵπ [ιρίπαταν 

4 

Ώπος Παριίας Γαπρίπαπα οἱ Ῥτοπιπ «οπιπιεπιοταν1ί, αιιὶ 

εἵ ππϊνετίο οοτροτί αἰπιραππίατς αἰτιρααπίας 4ποᾳαο 

απ ἀρῄβας Ρατ, γε]αῖ ππαπαῖ. Τοΐππα ϊΡΙίΗΥΣ οοχραθ ΡΓο- 

ΏΠα Ίασσγο 1οΙπΙΠδ Ύππι νοπίεςγ ααϊάεπι 1Πΐετπε, ἆοτ- 

Γαπα νεο [πρενπο ]αοεί; οοπίγα Ὑετο [αρίπαπι, αΏῖ Γαρίπθ 

απϊάέπι νεπίετ, 1ΙΠ{εΥΠΟ Ὑεχο΄ ἀοτίαπι; αποταπι Παρίξαπα 

εἰῖαπα 1ρ[ε ΠΙεπιοΥ οχαοπεπι ἆο Ῥτασ]μίο [ε Παδίίαταπι 1π-- 

ἀϊοανιί: ποπ επῖπι οοτίο Τοΐαπι οοτρας αβ απο {γαησὶ 

απί ]Ἰακατὶ Ροίεβ. Ὀεᾷ οαπ{απι οἳς Ρταε[εῖ πιαπιπα ἀρίαπα 

1π Ρτοπαπα απαπι Γαρίπαπι Παβία Ῥτορεπάετε, πδί απῖς 

ἀεοερίιιδ ταοίππι ἠοπ αΠορπαίας, Τρία ἵπ [εᾳποπάΡιις εἀοσομίτ, 
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ὁ’. 

Οἱ μὲν οὖν μηδὲ προβουλεύσαντες οὐδὲν ἐξαμαρτάνουσι ας 
ἐπὶ τὸ πουλύ. αὐτὸς γὰρ ὁ ἐπιδεύμενος τὴν χεῖρα ἀπορέ- 
γὲι οὕτως ὑπὸ τῆς δικαίης φύσεως ἀναγκαζόμενος. 

Οἱ ἰατροὶ, φησὶν, οἳ  μηδὲν προδιασκεψάµενου περὶ τοῦ 
κατὰ φύσιν ἐν τῇ χειρὶ σχήματος, ὡς τὸ πολ βέλτιον 9ε- 

θαπεύουσι τῶν μοχθηρῷ λογισμῷ χρωμένων. αὐτὸς γαρ ὁ 
ἐπιδεῖσθαι μέλλων ἰδιώτης τὴν χεῖρα παρέχει τῷ ἰαερῷ 
κατὰ τὸ ἀνωδυνώτατον σχῆμα διδασκόµενος ὑπὸ τῆς ᾳύ- 
σέως, ἣν καὶ νῦν δικαίαν ὠνόμασένι ὡς ἂν τὸ προσῆκον, 

ὅπερ ἐστὶν οἰκεῖον ». ἐὐρίσκουσαν ἑκάστῳ µορίῳ κατὰ τὴν ἐξ 
αρχῆς Ἰένεσιν καὶ τὴν μετὰ ταῦτα ὰ. ἐν ἁπάση τῇ 
ζωῇ. αὐτὸς γὰρ ὁ. ἐπιδησόμενος τὴν χεῖρα απορέγει. τὸ 

απορέγειν τινὲς μὲν Ίκουσαν ἐν ἴσῳ τῷ ὀρέγειν, τουτέστο 
παρέχειν τῷ ἑατρῷ, τινὲς δὲ ἐπὶ τοῦ ἀποκωλύειν τὸν αβελ- 
τέστερον ἰατρὸν ἐπὶ τοὐναντίον ἀπάγειν. φύσει γὰρ ἅπαν- 
τες ἄνθρωπου τὸ ἀνωδυνώτατον αἱροῦνται σχῆμα καθ ἕκα- 

ΙΥ. Π 

Ομΐ ἐδίεμγ ρταενὶο εοπ[ιἰο π]ῖ Ῥγο[ρίοίωπε, ῥρίεγμπιφμε 

1] ψεεεαπῖ. Ομί παπιφµε ἀε[ίδαιιι, ἴρ[ε ]μ[α παίµγα 
εοαεῖις ππαπιπι ία μογγὶρίε. 

Μεάϊοι, Ἱπαπῖί, αἱ απίε Ἠθίμχα]επι Ῥταομ ΠαΡίταπι 

πμ]. αἰεπάαπῖ, Ῥ]εταπιαιιο ππε]ῖας ουγαπῖ ααᾶπα απῖ πια] 

ταιοοϊπαπίαγ. Ιάῑοία επί αἱ αἱῆσαπάμθ εβ πιεάῖοο Ῥτα- 

ομίαπι ροττὶσιί Πραγαίαπα, ααεπιαάπιοᾶαπι πη]ηῖπιε Ιαεᾷα 

Ἱηβταοίας α παΐητα, αααπι πμπο Ἰαβαπι ἀῑχιῖ, ᾳαἱρρε αάε 

σεπεταἰ]οπῖς 11ο εἰ Ροβεα 1π ἰοία γἱία ἀερεηπάα οὐκεῖον, 

14 ε[ι οοπγεµΙεπίεπα [πσι] Ρρατίρας µαδίίαπι 1ΠπγεΠΕ, 

ρίε επί ααἱ ἀε]σαδίίας Ὀχασλμίηπα Ροτηῖρι. Ύοοαδα]ααι 

Ῥογ]ρίϊ ἀπορέγευ ἀῑχΙί, αιιοά ποππι]]ῖ αοοἰρἰαπί Ῥτο ὀρέ- 

γεε, 1ὰ ε[ ροντὶσίε πιεάίοο; ποπ] Ρτο ἀποκωλύει, Ίιοο 

ε[ἰ ποπ ρεγπηΐ, αἱ πηεᾷίοιδ πάοσίίος πιεπιβγπα 11 οΟΠ-- 

Ἱπανίαπι οοπγεγίαί. Όπιπε επῖπι Ποπι]ηες παίυτα Πηρα]αΒ 

Ρατίες Πριγαμί, ααομιαάπιοάαπι παἰπῖπιο Ιαεάβηΐ: 4 επι ]8-- 

ΟΑΙΕΝΙΣ5 Το. ἈΥΠΙΙ. ΡΑΤἨΣΡ Το ἓ { 
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- ’ . - -- ’ εν 

στον τῶν μορίων. αὐτὸ δὲ εοὔῦτο δείκνυσιν ὁ {πποκράεης. 

ἠθύτατον εἶναι. παρξχδυσέ τὲ οὖν ἑαυτοὺς οἳ κώμνοντες ἐν 

τούτῳ μετασχηματιζόντων τὲ τῶν ἰατρῶν εἰς Ἔξεβον ἅγα- 
3 ͵ , 3 θα 

γακτήσουσιν, αντετείνοντές τε καὶ ου συνἑπὀµενοι δια την 
3ο / 3 μα Ἐν ς Δ - Ἁς / -” 

ὀδύνην καὶ τοῦτο φασιν ὑπο τοῦ /ππόοακρατους δεδηλωσθαυ 
. .. . ’ ες” ή 4 3 .) π ή 

διὰ τοῦ ἀπορέγειν ῥήμαϊος.  ὁπότερον ὃ᾽ ἂν ἢ κεχρηµένος 
4 -α . - οὐ κδ ς ’ π . τη 

αὐτῶν τὸ πράγμα ταύτὸν ἑκατέρως διαμένει. τῶν γὰρ ἰα- 

τρῶν ὅσοι μοχδηρῶς σοφιξόμενοι κακώς σχηματίζουσι τὴν 

χεῖρα, βελτίους εἰσὶν οἳ ἐδιώται τὸ ἀνώδυνον αἱρούμενοι 
. «͵ .- ’ 3 

σχῆμα. ἀπορέγει γὰρ οὕτως ὑπὸ Ἔης δικαίας φύσεως ἄναγ- 
καξύµενος" ἔνιου ' μὲν κοινὸν ἀμφοῖν εἶναι νοµίζουσι, μέ- 
γοντος δὲ τοῦ διδασκοµένου πράγματος, ὅπως ἄν τις 
ἀπούη, τὸ ζητεῖν ἐπὶ πλέον ὑπὲρ τῶν τοιούτων περιττόν. 

ἄχρμστά τὲ γὰρ ἅμα καὶ δυνατὰ τοὐπίπαν ἐστὶν εὑρίσκε- 
. 8 3 ι ΄ /. 3 ’ Ν Δ 

σθαἰ τὰ κατα τας αμφιῤόλους λεξεις εἰρημένα, διὸ καὶ 

Παρατρέχειν αὐτὰ χρὴ τὸν τοῦ χρόνου φειδόµενον ὥς ἐχρῆν 
εἰς τὰ χρήσιμα μᾶλλον ἀναλίοκειν αὐτόν. 

υἵταπα Ἰπάϊοαί Ἡϊρροοταίες ε[ο πιακίπια γδοίη, Ῥοτεῖ- 

σαπῖ Ισίταν αεσεῖ [ο Ἰρ[ος Πα Πσηχαῖος ἀἴηπα 8εστε Γεναί, 

αδῖ αλίες α πιεθϊῖοῖς οοἱ]οσεηίας, τεπ]απίατααε αίηαθ οἳ 

ἀο]οτεπι ἀοσευῖῖ ΠΟΠ ρατουί. Ἠοο αιίεπι νοϊαπί Η[ρρο- 

ογαίεπι Πραϊβοα[[ε νετΒο ἀπορέγει. Φεὰ αἰγονῖ πποᾷο ας- 
εερειῖε, τε επάεῦι Πιαπεί, ἸἈΝάπα ἰάίοίας, «πια Πα Ὄνα- 

ομίπαι οοἱἹοσεπί, αἀεπιαάπιοάαπι πηπίπιε Ιαεάαί, Ρταε[ιαή-- 

ἴἴοτες Γαπέ πιοβ]αῖς, αι ααπάπὶ ΠΡ Γαρίεπίες νἰἀεαπίαν, 

ππα]ε ἨἈοο Πσιταπί, απ εί φαἲ αἆ αἴταπαας σε[έγαΠί, 

Πο α Ἱαία παίατα οοβοίως Ῥτασμίαπα Ρρουτίσί, θεά αααπι 

Ρτοροβία τες Γετνείας, οποπιοάοεαηφᾶε νετραπι 14 αςςῖ- 

ῥίαίας, {αρεγνασαπει ε[ 14 Ἰὴς απηρίῖας Ἱπβ[ετα: Ἱπαί]-- 

Ία επῖπι ζαπί εἰ Ἰπνεπίι [αο]]ῖα ἆααε απιρὶσαῖς νειρῖς ἵτα- 

ἀμπίας,  Όαατε Τί οπτεπᾶάα Γαπε ααῖ (επιροτί ρατοῖε, 

σπα 1 18 απᾶρ πα [απτ 14 σοπ{µπιετο πιασῖ οοη- 

ναμ]αϊ, λ 
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ει. 

Οἱ δὲ ἐητροὶ σοφιξόµενοι Φδῆθέν ἐστιν οἳ ἁμαρτάνουσιν. 
σπουδὴ μὲν οὖν οὐ πολλὴ χεῖρα κατεαγυῖαν χειρίσαι καὶ 
παντὸς δὲ ἐητροῦ, ὥς ἔπος εἰπεῖν. 

Σοφιδομένους εἴρήκε τοὺς σοφὸν μιέν τι δοκοῦντας εἧ- 

ρἰσκειν, ἁμαρτάνοντες δὲ καὶ διὰ τοῦτο μηδὲ [4159] τὰ τοῖς 
ἰδιώταις ἅπασι καλώς γινωσκόµμενα φυλαττοντας. 

στ’. 

᾿Αναγκάζομαι δὲ πλείω γράφειν περὶ αὐτέου, ὅτι οἶδα ἔη- 
τροὺς σοφοὺς δόξαντας εἶναι ἀπὸ σχημάτων Χειρὸς ἐν 

ἐπιδέσει, ἀφ ὧν αμαθέας αὐτέους ἐχρῆν δοκέειν εἶναι. 

ἀλλὰ γὰρ πολλὰ οὕτω ταύτης τῆς τέχνης κρίνεται’ τὺ 
γὰρ ξενοπρεπὲς οὕπω Ἑυνιέντες εἰ 2ρηστὸν, μᾶλλον ἐπαι- 

νέουσιν ἢ τὸ ἐύνηθες, ὃ ἤδη οἴδασιν ὅτυ χρηστὸν, καὶ τὸ 

ἀλλύκοτον ἡἢ τὸ εὔδηλον. 

ο 

Ομῖ νετο ππεᾶϊοὶϊ [αρίεπίες [ιδἱ νἰάεπεμτν Πὶ [μη πἰπαίγιτα 

ομῖ ρεεσοαμε. «4γάμμπι ἰδίιμγ οριµς ποπ ε[ξ, Ἱπαπμπα [τα- 

εἴαπι Ιγαείατε, ἰάφμε ομιυῖς Ῥγορε ἀἰπετίπι πιεάἰεο Ρίο- 

εἶίνε ε[. 

Ῥορμ][ίας ἀπ{ε]]Ιριέ εος αἱ [αρίεπίει α]αυιά ΠΡΙ 1π-- 

νεπ][Πε νιἀεπίατ, ετταπίε ἵαπιεπ αίφιε Ιάοίγοο ποῦ οἳ- 

{ετναπίε ααοά τεοίο ΟοΙηΠες Ιάϊοίαε οοβπονεγυη!, 

ΤΙ. 

Ίζετωπι εα ἄε τε εοβοτ ρἶμτα [ογίδετε, οιοᾷ παεάἰσος ε[[ε 

πονεγῖπι, φμὶ ἵπ ἀεἰίραείοπε εκ Ἱπαπμς ᾖᾗρμτὶς [ε [αρίειι- 

εες ε[]ε ἀμπετωπὲς ευ φμίδις εοσάεπα μοεῖως ἴρπαγος ε[]ε, 

ασ αε[ιπιατὶ ρατ εται: αἰία επἶπα πημίια Ἰμ]μς αγιῖς ἴια 

Γμάϊσαπεμγ. (μοά επἶπι οκοεἴοιτα ε[ξ πεο ἆμπι οοπ/ίαε 

µίτµτα [Πε µεῖίε, εοπ]µειο, φμοὰ ]απα Ποπ μµιίε ε[]ε πο- 

πε, απιεροπµπὲ, φμοᾶφιμε αἰέπιωπα ε[ἰ πιαρὶς ἰαμάαπε 

οµαπι ομοᾶ ρτοθε ποτε εβ. 

ι.. 
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᾿Αὐτὸς ἐνεδείξατό σοί διὼ τῶν ἐφεξης ἁπάντωνι ἆ ἐστιν 

ἀσαφῆ, διὰ. τὶ .. μικρὸν ἐποιήσατο τὸν περὶ τοῦ σχήματος 
:πῆς χειρὸς λόγον, καΐτοι γε οὔτε δυσάρεστον οὔτε μακρὸν 

ὕντα κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν. εὑρήσεις δὲ εὐθέως ἐκ τού- 

του μαὶ τὴν αἰτίαν τοῦ μὴ πάντη τεταγµένην αὐτῷ 7εγο- 

νέναι τὴν διδασκαλίαν.. ἀεὶ γὰρ ἕκασιος ἡμῶν περὶ τοῦ 

κατεπείγοντος ἁπάντων πρῶτον ποιεῖται τὸν λόγον... ἐπεὶ 

τοίνυν ἐγινώσμετο μὲν ὀρθώς τοῖς κατ αὐτὸν ἰατροῖς ας 
χρὴ τὸν ἰατρὸν κατάτασιν ἠγεῖσθαι τῆς συµπάσης Όερα- 
πείας τῶν ἐξαρθρωμάτων τὲ καὶ καταγµάτων, ἠγνοεῖτο δὲ 
τὸ κατὼ φύσιν σχῆμα, διὰ. τοῦτο περὶ πρὠτου τοῦδε τὸν 
λόγον ἐποιήσατο, καὶ πολύ γὲ μᾶλλον ἔτι διότι τὼ χείριστα 
τῶν. σχημάτων ἔνιου τῶν ἰατρῶών αἱρούμενου πρὸ τοῦ βελ- 

τἰστου μοχθηροῖς λόγοις ἑαυτούς τὲ καὶ τοὺς ἄλλους  ἔπει- 
θον, εἰ μὲν ἁπλώς ἠγνόουν, διδασκαλίας ἂν αὐτοῖς αληθοῦς 

ἔδει' ἐπεὶ ὃ οὗ µόνον ἠγνόουν, ἀλλὰ καὶ προσειλήφεσαν οἵη- 
σιν γνώσεως, ἄναγκαῖον ἐγένετο τῷ {πποκράτει πρότερον 

ἐκκόψαντι τήνδε καὶ παθαρὰν ἐργασαμένω τὴν ψυχὴν, οὗ- 

τως ἀληθώς εἰς αὐτὴν ἐντιθέναι τὴν τῶν ἆληθών ἐπιστήμην. 

Τρ[επιεί ΕΠΡί οΠεπάτί Ἱπ ΓεηπεπίῖῬας απο οπιπῖα ομθ- 

ουτα [απῖν ΟΥ {ΕΓΠΙΟΠΕΠΙ ἆε Πριταπάο Ῥτασμίο ἁ[αίαν]ϊ, 

απαππᾳπαπι ]οομ6 Ῥεγ [ο πεο ἀΠοϊ] εΠ πεο ία πομ]ία 

τετρα ἀε[μάεγαί, εκ απο Ργοίῖπας οαι[αΠα Ιηγεπῖςες, απαπι- 

οὕτεπι ἵπ 18 οααο {γαι ογάίπεπι οπιπῖπο εχφι{Πίαπα 

πον [εγνασ. Όυίσααο επΊπι Ῥείας 4ε εο απο πιααῖς τγ- 

εί τετρα {αοῖί. Ἐχρο απῖα πιεάῖτοῖ ο] [εοα] Ῥγο οοπι- 

Ρετίο ΜαΡβεραπί αἆ οπιπεπι ἴαπι οοπιπι]ηΙΙ (παπι Ῥτο]αρ[ 

ο] οιγαίοπεπι εχίεπ[ίοπε ορια ε[ε, [εά Ισποταραπί αυῖ- 

παπα Ἱαδίίας Γεοαπάαπα παίαχαπα ε[Τεί, Ιάοιτου ἆε Ἰοο 1η 

Ργϊπιϊς εβῖ{.  Αο πιπ]ίο: αάλιο πηασδίς, απῖα πιεᾷ]οῖ πάει 

ορίῖπιο ἀεζεγγίπιαπα Παβλίαπα απἰεροπεηίες, Ρτανῖς χα οη]- 

Ῥας οαπι τεπα ΠΕ α1ρῇ5 αἴηαπε αἱ Ρρεγ[ιαεραπί, Οποά[ι 

Ἰσηαγῖ οπιπΊπο {ιΠεηί, οροσίεραί νεχιπι 1ρ[ος ἆοοετε. Αἲ 

ααανα ποπ Γοἶααι Ἰραατὶ ε[επί, Γεά εἰῖαπι εοσπΠΙοπεπα ΠΡΙ 

νἰπά(σατεπίέ, πεοε[ῖε {αί Ἡιρροογαίεια 1ά Ρτίπιο οοηνε]]ετο, 

ἀοίπάς οπἵπιάπα Ίασι ραάγΙπα νετα [οἰεηίία Ἱπῄταετε, 
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Ῥητέον οὖν ὁκόσας ἐθέλω τῶν ἁμαρτάδων τῶν Αηρῶν τὰς 

μὲν ἀποδεδάξαι, τὰς δὲ νο περὶ τῆς φύσεως τῆς 

ας λα 
ζ τε 

ἲ ἳ 

: 4σοῤεθόξαι μὲν θίλει τὰς μὴ νομεζυμένας τοῖς ζαεροῖο 

ἁμαρτίας εἶναι, κατ. ἀλήθειαν ὁ” αὔσας, διδάξαι δὲ τὰς. νο- 

μιζημάναο μὲν. εἶναι, μὴ οὔσας δε. αλ κἐδλ. 
, 

Ἔπ ωξβαια ρα Ὢ  ὦ ο τν ολεσο αὐὶ ἵ κ ἱ 
΄ 

-Οσ- 4.. ' εί 1. 
ο α Καὶ, γὰρ. ἄλλων ὀστέων τῶν κατὰ τὸ σῶμα δίδαγμα. ὅδε ὁ 
«λόγας, ἐστίν. ολ. 

᾿Ῥϊκότως φησὶ κοινγὸν εἶναι πολλῶν Μαἲ ἄλλων ὀστέων 

ο ἰάσεώς δηλονότὲ σον λόγον τοῦτον. οἳ κ» σκογεοὺ προς 

οὓς αποβλέπογτας εὐὑρίοκειν χσὴ τὸ κατὰ φύσιν ἔν: ἑκάδτῳ 

ὄχήματι κὀινοὶ πάντὠν εἰσὶν, ὧς' είθηταυ φδοον ὑφ᾽ ἡμῶν, 
ο 

Πδο]: δύο ὄντες, ὅ τε τῆς ἀνωδύνίας μαὶ ὁ πῆς εὐθύτῶγεος. 

εὑρίσκεταυ δὲ ὁ μὲν τῆς ἀνωδυνίας ἐκ τῆς Ἱείρας, ὁ δὲ 

' τῃΠ. αἱ βήβοα αδα 

Ῥγοπιποϊαπάμπι ἐρίεμτ ομῖπαπι ππεάίιεογµπη εΤΥΟΤΥΕΙ ἄε ππα- 

πμς παίµμγα {μπι ἄοσετε ἵμπι ἀεάοσετε υεἰιπι. 
τα ͵ τ. 

Ώεάσοσετε ααϊάέπα νη]ῖ εος ΕΓΓΟΓΕΦ ᾳποῦ πιε(]οί Ῥεγετα 

ἨοἨ ε[ε ΠαἰααΏί, εὐ8 γετο ἀοσετὲ 4ποθ ε[ε' αιρ]ίτβη{ηγ, 

απαῖ (άΠΘΠ΄ πος Γαπε, 

ΤΠ. ολ ώκνοή 
Έτεπίπι αἰἴογιμτι 4µοφµε οοτροτὶς ο[/ιμια ἀοοιτίπατη μαες 

οοπιρίεοιϊῖμγ οταιῖο. ἳ 

ὀπγε Ῥτοπαποῖαϊ Ἠαπο οναοπεπα πημ]ίογάπι ας οείετο- 

γατα οπαπα. οιχαΠοπῖ πἰπταπι ΟΟΠΙΠΙΗΠΕΠΙ ε[θ,ι ΄ Ῥοορί 

πβιπαπο αἆ ᾳπος ααὶ Γρεοίαπῖ,. εοθ πνεπίγο οροτῖεῖ παία-- 

πα]επι απ{ακοπ]αδημε ρατιῖς Ἡρηταπι, οοππΠος Γαη{ξ οπι- 

πῖρας, ααὶ ἆπο Γαπἳ, ἀο]οτίς γαομῖίας εἴ τεοβίπἀο, ' Πα 

[ 
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τῆς ευθύτητος ἐκ της θέσεως τῶν μερών, ἂς ἐξ ανατομῆς 

διδασκόμεθα. 

; 

δ. 
3 Ἀ στ. - 

Τὴν μὲν οὖν χεῖρα, περὶ οὗ ὁ λύγοφ, ἐδόκεέ τις κπαταδῆσαν 
Ν 

« 

καταπρηνέα ποιήσας, ὁ ὃ᾽ ἠνάγκαξεν οὕτως ἔχειν ὥσπερ 

οἱ τοξεύοντες, ἐπὴν τὸν ὦμον ἐμβάλλωσι, καὶ οὕτως (558) 

ἔχουσαν ἐπέδει, νοµίζων ἑωυτῷ εἶναι τοῦτο αὐτέῃ τὸ κατὰ 
φύσιν καὶ μαρτύριον ἐπήγετο τά τὰ ὁὀστέα ἅπαντα τὰ ἐν 

τῷ πήχει, ὅτι ἐθυωρίην κατ ἄλληλα εἶχε τήν τὲ ὁμό- 

χροιαν, ὅτι αὐτὴ καθ ἑωυτὴν τὴν ἐθυωρίην ἔχει. οὕτω 
να 5» ” , Γ Β -”- ι ο . 

καὶ ἐκ τοῦ ἔξωθεν µέρεος καὶ ἐκ τοῦ ἐσωθέν. οὕτω δὲ 

ἔφη καὶ τὼς σάρκας καὶ τὰ γεῦρα πεφυκέναι καὶ τὴν 
τοξικὴν ἐπήγετο µαρτύριον, ταῦτα λέγων καὶ ταῦτα ποιέων 

μα - 3”. 

σοφὺς ἐδόκεεν εἶναι. τῶν δὲ ἄλλων τὲχνέων ἐπελελήθη 

καὶ ὁὀκόσα ἰσχύῖ ἐργάζονταυ καὶ ὁκόσα τἐεχνήµασιν, οὐκ 
ο ὰ -΄ ” Π » ν ᾽ , ΞΑΑΡΟΑΛΑΞ 3 

εἰδως Ότο ἄλλο ἐν ἄλλῳ το κατα φύσιν σχῆμα ἐστι καὶ 

απἶάεπι ἀο]ογῖ ναοι]ῖας εχρετιπεπίο, Ὠαεο Υεγο τεο[ῖιάο 

εκ ρατίίαπι ροβίητα Ππτεπίίασν Ύπαπι εκ απαϊοπιθ ϱ1[οίπιας. 

ΙΧ. 

ΕΥΡο πιαπµπιν ὧε αμα ποδὶς Γεγπιο, ομίάαπα ἴπ ΡΤΟΝΗΥΙ 

ἀευϊποίγε αιμςμγαδαίµγ. Πίο αιίεπῃ εοξβίε ππαβµπα [ἐαιμῖ 

/Γαριιαγίογωπα Καδίιμ, Φμμπι [ασίία Γεγίεπίες ]ππεγιωπα 

οοπ] τεμ, αἴφιε ια Παδεπίεπι ἀευϊπαίε, ἆωπο ε[[ε ταις 

παϊμγαίεπι εἶις Παδίμ. Όκ]ις τεὶ τε[ἐἱπποπῖμπα αά[έγμε- 

ζαπὲ μπι ομδιῖ ο[]α οπιπία, φμοᾷ ἰπίεγ [ε γεοιῖειάΐπεπα 

λαδεγεπε, ἔμπι ῥατιῖμπα αεφιμαθἰ[ἰιαίεπι, φιοά ἔρ[α ρετ [ε 

εαπἀεπι ἀἰγεοιίοπεπι ρταε [ε Πεγεε, ἰάφμε ἔαπι ειἰεγιοτῖ- 

δις φιιατῃ ἰπιετίοτίδως ρατείδις. ια σιοφµε εἰ εαὐπες 

εἰ πεγνοξ α παιµγα ρτοβμείος ε[]ε ἀἰεεθαι. δαρἰεἑαγίαπα 

6ποφµε αγίεπα ἵπ τε[ἰπιοπίμπη αἀάμεεδαι: Πίο εμτα ἀῑειῖς 

εμπα [αος [αρίεις ε[]ε δι νἰάεδαιμτ. ΟειεΓαγµπα υεγο 

αγείµπα οδίίεμς ενα, Φµαε εἰ ΤΟῦοΥε νἱγίωπι αμὲ ατιϊ[ιεῖο 

ορ: [μή πιοἰίωεν, πεΓεἷως αἰέμτα ἰπ αἰίο ε[]ο ιαδίιμηι 
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| νὰ τῷ αὐτέῳ ἔργῳ. ἕτερα . τῆς δεξιῆς χειρὸς σχήματα κατὰ 

φύσιν ἐστὶ καὶ ἕτερα τῆς ἀριστερῆς, {ν οὕτω τύχη. 
ἄλλο μὲν γὼρ σχῆμα ἐν ἀκοντισμῷ κατὼ φύσιν, ἄλλο δὲ 
ἐν σφενδόνησιν, ἄλλο δὲ ἐν λιθοβολίησι», ἄλλο ἐν πυγμῖν 

ἄλλο ἐἓν τῷ ἐλιννύειν.. ὑκόσας ὃ᾽ ἄν τις τέχνας εὔρουν 

ἐν ᾖσιν οὐ τὸ αὐτὸ σχῆμα τῶν χειρέων «ατὰ φύσιν. ἐστὶ 
καὶ ἐν ἑκάστῃ τῶν τὲχνέων, ἀλλὰ πρὸ» τὸ ἄρμένον, ὃ ἂν 

ει ἔχη ἕκαστος, καὶ πρὸς τὸ ἔρχον, ὃ ἂν ἐπιτελέσασθαι θΘέλη, 

σχηματίζονται αἱ χεῖρες. τοξικὴν δὲ ἀσκέοντι εἰκὸς τοῦεο 

τὸ σχῆμα κράειστον εἶναι τῆς ἑτέρης χειρός. 

Χρ καὶ τῶν τοιούτων ἄπαξ που μνημονεῦσαι, καὶ ἡμῖν 
οὕτως πραχθήσεται. τῶν δοξοσόφων δέ τις ἰαερῶν ἔπανορ- 

Θώμενος ὡς ᾧῴετο τὴν προχειμένην λέξιν, ὡς οὐκ ὀρθῶς 
ἔχουσαν ἔγραψεν ὡδί'. τὴν οὖν χεῖρα, περὶ ἧς ὁ λόγος, ἐν- 
δεικνύμενος ἡμῖν ὀηλονότε τὴν ἑαυτοῦ παιδείαν, ἣν ἐπαυ- 

δεύετο παρὰ γραμματικοῖς τὲ καὶ ῥήτορσεν, ὡς ἀγνοεῖν τὸ 

/[εεμπάμπα παίµγατπ, Θμῖπ εἰ ὑπ εοεπι οµετε, [ί ου τα 

{μίεγίε, αἰίας ε[]ε ἀεπιταε πιαπµς βωτας [εουπάμπα }ια 

ἔμγατη, αἰίας [ιπΐίγας. «άἱίμν επἰπι ε[ξ ἱιαδίες [εειπάμτη 

παέμχατα ἰπ ]αεμίαείονς, αἰίμ ἐπ [ωπαιογίς ]αοιι, αἶ τις 

ἆπ ἰαριάαϊιίοπε, αἰϊμς ἵπ ριρίἶίαιμ, αἰϊμς ἵπ ομίειε. Οκαξ- 

εἩθμε νεγο αγίες ομῖο ἴπυε[ιςανεγίὲ,: ἴπ ἓῑς πεοί εαάετῃ 

/εεμμάμπι παιµτγανη Ἱπαπµµπι [ιδμγα ε[ὲι δεᾶ 1 Π1α- 

4µαθµε ατίε εἰ αἆ ἰζοπεμπ. ἰπ[τμπιεπίμπι φμοά. παθεε 

φμΐσφμα. εἰ αἆ ορι φμοά ρετβοεγε ἱμίεπαίε πιαπµιπι ᾗι 

Ψμγαε αεεοπηπποἀάαπέμµγ. 

Ὀο Ἰῖ ᾳποφ.α {ειπεὶ αἰᾳπαπάο ππειϊηηἶο οροτίεί, 

εμαι Τεπα 109 απἰπῖπιε ργαεἰεπ]ρίπωας, Ου]άαπι εκ 19 Πιο” 

εἱοῖ5 αμΙ. [αρίεπίες αδείας Ργαεροβία. γετρα ε1Ρο Όγα- 

οήμ. ἆε 4ο. {01Ο {απ μαπα. πιεπάοί[α Ίάχε {πο «ΟΥΓΙΡΕΙΒ 

(ναεοε ἀϊα [οηἱρβϊ, τὴν οὖν χεῖρα περὶ ἧς ὁ λόγος ἠν, αἲ- 

Ἰεοίο νοιὮο ἦν, Ίος ει εταε, ἴαο απίμο ο[μεμίαας ἀλ[ολ-- 

παπι αι. {ενα α- Σδταπιπια1οί αλοἰοιίρασηαο ο. μότέμς, 

ἀ Ἅν, 



244 Σ44ΗΝΟ2Ρ ΕΙΣ τὸ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 
Κά, Οµατι. ΧΙ. Γ160. 161.] Ἐὰ. Βα[, Ῥ. (509.) 
συνηθέστατον εἶδος τῆς ἑρμήνείας, ἅπασι τοῖς παλαιοῖς 

Ελλειπτικῶς δηλονότι γιγνόμενόν ἐστι τὸ πλῆρες, ὃ δεῖ προσυπ- 
ακούειν ἡμᾶς τοιόνδε. τὴν οὖν χεῖρα, περὶ ἧς ὁ λόγος, 
ἣν ἐδωκέ τις καταδῆσαι πρηνέα ποιήσας" «ὡς τὸ πολὺ μὲν 

ἐν τῷ προσήκοντι σχήµατι τὴν χεῖρα παρέχουσι τοῖς ἴα- 

τροῖς οἱ ἰδιώται, τινὲς δὲ αὐτῶν ὑπὸ περιεργίας τὸν μὲν 
φυσικὸν σκοπὸν ὑπερβαίνούσιν, ὅστις ᾖ, τὸ ἀνώδυνον, πρη- 
νὲς τοῦτο εἶναι νοµίζοντες βέλτιον. οὐ μὴν ὑπτίαν γέ τις 

ἰδιώτης ατρῷ παρέχει τῆν χεῖρα, πάνυ γὰρ ἀποκεχώρηκὲὰ 
τοῦ αἀνωδύνου τοῦτο τὸ σχῆμα. τῶν ἰατρῶν δ᾽ ἔνιοι δὲ 

ἁμαθίαν ἅμα καὶ δοξοσοφίαν προσίενταἰ ποτ αὐτὸ καὶ διὰ 

τοῦτο παραπλησίως τοῖς τοξεύουσυ τὴν ὅλην χεῖρα σχηµατί- 
ζονται, οἳ μὲν ἀκρι- [161] βώς ὑπτίαν, οἳ δὲ ὀλίγου δεῖν 
οὕτως ἔχουσαν. ἐπεὶ δ᾽ οὖν ἁμαρτάνοντες οὐ κατὰ τοῦτο 
μόνον, ἀλλ ὅτι καὶ ἀποτεταμένην ουδ᾽ ἢν λογισμὸς αὐτῶν 
ἦν ὁ “Ιπποκράτης ἔγραψε τοιῶσδε. τῶν σχηματισάντων ὕλην 
τὴν χεῖρα παραπλησίως τοῖς τοξείουσι τὼ ὁὀστᾶ κατ εὐθὺ 

ία πὶ Ἰσποτεῖ πιοᾷαπι Ργαεοῖ[ε Ἰοηπεπᾶί οπιηῖρας απιϊηαϊς 

πῃίαίατα,  Ετὶε απἴεπι Ῥ]επα ΟΤΓαΙἵο, Α Ρεγβοίαϊατ΄ Ἠοο 

πιοᾷο, 6Γ5ο Ὀτασ]μΙμπῃ, 4ε απο Γεγπιο εγαῖ, πἶάαπα γἰποῖεῃ-- 

ἆαπι ἀεάῖῖ ρτοπαπι. Ιάῑοίαε Ῥ]εταπιααε πιεῖοῖ Ὀταςβίαπι 

Ροτγὶσιπί οοπγεητεηίοεν Πρωταίαπι, Γεά Ἠοτααι αὐϊᾶᾷαπι Π]-- 

παπα ομγΙο[ί τεοεάεπίες αἳ εο Έπος παϊαγα]τίετ Ῥτοβοβίαπα 

ε/Τε ἀεδρεί, 1 ααίεπι Γα1έ ἀο]οτῖς σατεηίῖα, ρτοπαπα ΠαΡτίαπι 

ε]ϊσαπῖ, πἱροίε αεπι οοπιποάἴογεπι εχ]βίπεπί,  ἈΝαλα8 

ἵαπιεη Ιά]οία πιεᾷῖοο Ὀτασ]ήαπα ροτγὶρῖί τε[αρϊπαίϊαπα: πη]-- 

ἴαπι επῖπι αΡεβ Πο Ἰαβιίας αἩ εο απ πιΙπῖπιε Ἰαεάτί. 

Ο επι αἰϊααῖ πιεάϊοι εἰ οὗ 1π[οϊίῖαπι εἰ αἱ [αριεηίες γ]άεαπ-- 

ασ, ἀπιεγάαπι ποπ αἁπηίαπί, αἴηπο ϱεα 4ε οαι[α [αρίια- 

ΣΙΟΣΗΠΙ εχεπιρ]ο Ῥτασβίασι απίνετί[απι οο]]οσαπὲ, απ]άαπα 

Ρεπῖϊας τε[υριπαίαπι, οπϊάαπι ΠΟΠ πιππ]ίαπι αὐ Πα]ηςπιοάϊ 

Ἰαρ]ία τεοεἀάεπ»,. ῥῬεοσαπί Ιδ]ίαγ ΠΟΠ πιοάο 1π απο Ρραί- 

επι, {εὰ αποᾷ εχίεπίαπι Ἡριχεηί. Όσον Ηἱρροογαίεδ Ρτο- 

ἀἶάῑῖ εα ταϊοπθ ππονετί, αιποά αὈί ἰοίαπι Ὀγασλίαπι Γα- 

ΒΙἱ{αγίογυπι εκεπηρ]ο Πρατείατ, ο(ἴα ἀἰτίραπίατ εἰ ἰοίῖπς 
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γίγνεταυ καὶ ὁμόχροια τῶν τῆς ὅλης χειρὸς μελῶν. ἀλλὰ 
ταῦτα μὲν πιθανώτατά ἐστι καὶ απ᾿ ἀλλήλων ἐργόμενα, τὸ 
δὲ καὶ τὼς σάρκας καὶ τὰ νεῦρα τοῖς ὁὀστοῖς ὡσαύτως ἐν 

τούτῳ τῷ σχήµατι τὴν κατ εὐθὺ θέσιν ἅπασι τοῖς ἑαυ- 

τῶν µέρεσι φυλάττειν οὐκέτ ἀληθές. εἰ δὲ }᾽ ἦν οὕτως " 
. Ε) 3 ./ 3 . - 

ἀληθὲς οὐκ ἀπίθανον ἂν ᾖ μόνον, ἀλλὰ καὶ βεβαιόεατον 

7νώρισμα τοῦ κατὰ φύσιν εἶναι τὸ τοιοῦτον σχῆμα. ταῦτα 

μὲν οὖν ἀνεμτὰ ἔτι" τὴν δὲ τοξικὴν ἐπάγεσθαι μαρτύριον 
5 αν 3 / 3 ᾽ 3 . εἰ .’ 3 

ανθητον ἑσχάτως ἐστὶ και βέλτιον ἦν μηδ ὅλως αὐτὸ λε- 
κ τ Ἀ ” 

λέχθαι πρὸς “/πποκρᾶτους ἢ μετὰ σπουδῆς ἐλελέγχθαυ. τὰ 
Ν 3 ΄ 3 , ο” ωή κ 3 ’ 

αρ ἑσχατως ηλίθια κπαταφρονεισθαῦ μαλλον Ἠ ἐλεγχεσθαυ 

προσήκει. "τόν γε διὼ τῶν γραμμάτων ἔλεγχάν, ὥς τὀν γΕ 
η Α , 5» . ” - 5, δοΆ ιν. 9 ’ . 

κατὰ τὸν ῥίον, ἔπ αὐτῶν τῶν ἕργων ουδ ἐἔγω κωλύω γί- 
Π «, Ὑ ͵ - ” 

γνεσθαι, καὶ μάλισθ᾽ ὅταν ὁ τὰ τοιαῦτα φλυαρῶν πείσή 

τοὺς ακούοντας ἑαυτῷ τὴν θεραπείαν ἐπιγράψαι τοῦ κά- 
Ανόντος. συμβαίνει γε μὴν ἀντιλέγειν ἡμῖν ἐνίοτε καὶ διὼ 

γθαμµάτων ἠλιθίαις δύξαις, ὅταν πολλοὺς ἴδωμεν ὡς ἆλη- 

θέσιν αὐταῖς πεπεισµένους, ὅπερ καὶ νῦν ὁ “Ιπποκράτης 

Ῥγασ]ὴϊ Γαροχ]εοίᾶθ ος ῥαγί6ς ααηιαΠἴατ, '8εᾷ Ἠαός να]ᾶς 

ΡτοβαΡῆῖα ΓάΠΕ εἰ [6 νἰοΙῆπι οοπΓεααπίτ. Ἠ]άᾷ τενέτα 

ΠΟἩ Πο Ἠαρεί, σβΥΠεπι εἴ πεγνο ἐο Παβία Ῥετίπᾶε αἴηαθ 

οἴἵα Ίπ τεοίο Πία οπιπῖθαο ρατράς Γετνατί: αποά[ Πα τες 

Ἠαρετεῖ, Ἠοπ΄ πιοάο ρτοβαδὶµίετ, [Γεὰ χα] [βαθ 4εήιοῃ-- 

Βτατεπι Ἠ]αςπιοᾶϊ Παβίίαπι ππίατα]επι εΠε, Ύεταπι µαες 

ἴο]εταδί]ία Γαπίς ἵταηπδίειτο απίεπι Ἠπο [αβ1ΙΓΑΓΙΟΥΗΠΙ εχεπι-- 

Ρἰάπι εχΙβϊπιατΙ ἀεδθεί Ῥτοτ[ας {αἴπαπι [ααεαᾶθ {Πε 905 
τα ἨἩϊρροογαίε πα]]ο πιοάο οοππιεπιογανϊ ΠιιαΠι αοαγτίπιθ 

ΥεΓεΙΗ, ὙἈΝαπι 4μαε Ῥτοσί[ας Ππ]ία [απί ἀεγίάεπᾶα ππαρίς 

Γαπέ «παπι α Γοἱρίοσίρας οοπ{αίαπάα; πο. ἴαπιΕΠ Ῥγο]ή- 

Ῥέο απο ππῃς, ἆππι ν]νεπίες αραπῖ, γεάαγσααπίατ, ασ 

Ῥταε[εγίπα υβῖ απ Ἠαεο ππραίασ απάτεπ[ῖναθ ρεγ[ααἆαί, τί 

ΠΡΙ Ποπιϊπ]ς ομταίΙοπεπι οοπιπηίαπῖ, ΕΙΕ εἰῖαπι Ππίθτά ατα 

πῖ πο ᾳαοᾳπε 1π [οπβεπάο [Πα] ορ]π]οπίραθ οοπἰγαᾶῖ-- 

οαπ15, αΡῖ πιμ]ίο νίάεπιας 116 ογεἆετ (ΠΔ νεταε βηΐ, 

αποά Ἠπππο αοοϊτι ΗΙρροογα απὶ πΙ]η] εί οοπιπιαπε 
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Εά. Οµαπ. ΧΙ. [161] Ἐὰ. Βαῇ. Υ. (505.) 
έπαθεν ἐπιδεικνὺς, ουδὲν εἶναι κοινὸν ἐπιδέσει τξ καὶ το- 

ἔμκῃ. τὰ δὲ περὶ τῶν ὀσεῶν τὲ καὶ τῶν νεύρων καὶ τῶν 

σαρκών τῆς εὐθντητος, ὡς εἰ καὶ µηδένα δι αὐεῶν ἐλέγξειν 
ἔμελλε, κατὼ πρῶτον ἦν λόγον ἀναγκαῖα πρὸς τὴν τοῦ. βελ- 

ππίστου σχήματος εὗρὲσιν, οὗ κεφάλαιόν ἐστιν ἐπιλογισει-- 

κὠς μὲν ἡ ανωδυνία" καὶ γὰρ τοῖς ἐδεώταις τοῦτο δῆλον" 

ἀναλογιστικὠώς δὲ καὶ κατ αὐτὴν τοῦ, πράγματος τὴν φύσιν 

ἡ τῶν μορίων εὐθύτης, ὅπερ οὐκέε ἰὐιώτῃ δῆλον, αλλα. µό-- 
νοις τοῖς ανατομικοῖς. ὧν ὃ᾽ ἐφεξῆς λέγει, τὰ πλεῖστα σαφῆ. 

τέ ἐστι καὶ οὐδ᾽ ἔχοντα ζητήματα, διὸ παρέρχεσθαι μὲν 
ἐμοὶ προσήκει. τῷ τοιαῦτα πάντα, «τοῖς δὲ ἀναγινώσκουσο 

τὸ βιβλίον ἐγχρονίζειν τὲ καὶ μη παρατρέχειν.. ὁ δὲ. ἠνάγ- 

καζεν οὕτως ἔχειν, ὕκωσπερ οἱ τοξεύοντες., ἐπὴν. τὸν ὤμον 

ἐμβάλωσιν. ἀσαφές ἐστι καὶ ἄὐηλον ὕπερ εἴρηται. διὰ ποτό 

τινες ὑπέλαβον μὲν αὐτὸν οὕτως εἰρηκέναι τὴν λέξιν. ἐπειδὴ 

τῆς χειρὸς αποτεινομένης ἐμβαίνει τοῦ θραχίονος ἡ κεφαλὴ, 

τῇ κουλότητι τοῦ τῆς ὠμοπλάτης αὐχένος .οὐκ ἐμβεβηκυῖα, 

Γασῖιιαν]ς αἳ νΙποιεπῆρας ο[επά]. Όπαο νεγο αΠεγαπίαν 

46 οΏπρας, πετνῖ εἰ οπ’πε γεοίο [αι εο]]οσαπάϊδ, απαπῃ-- 

νὶ π]]απα Ρος Ἴαεο {Γω[εί; Ηἱρροοταίες: τορτεµεη{ατας, 

Ρες {6 πεοε[[ανία {μεταπί αἆ ορίἸηιαπα΄ µαθίίηπι Ἰπνευῖεα- 

ἆαπ), ου]ας οαραί ε[ἰ, Π. αγραππεηέαΠα ες {ίσιο οοἱΙβαπος, 

ἀο]οτῖς οαχεπίῖα: 14 επί ηεφιιε Τρίο Ιάἱοιας ]αΐαῖ, νεταπι 

Π. το οαιι{8Π] Παίυταπιηο {ρεοίειπμθ, Τεσ15. Ρραγιαση [ία- 

ἔπς αυ Ι41οίῖ πο {επι Ῥραΐοίν {εὰ 11 ἀωπηίαχαί αἱ 

ἀποιάεπ (1 εοτροχίρας ορεγαπα. ἀοάεταπί,  ΘΟμας αὐ. ΗΙρρο- 

ουσίε {αρ]οιυηίας ποαχ]ηια οκ ρατίο ρίαπα [ιηἱ πεο αφ ῖά-- 

αυ απα Ἠαρεμί απο 1η ᾳααε[ιίοΏ6πα νορείας. Όματθ ιΠ]-- 

νετία Ίιαεο πλ Ρρταεἰίετοιπάα, ᾳαοᾷ ποῃ. αοριὀτῖ 16 ααὶ 

ραπ Ἰεσαπέ, ααῖρας Ἰοηρίοτε ἴειμροιε [απ οοηάεναπάα. 

Οιιοᾷ ἀπασῖέ, Ἠ]ο 4 ἴεπα οοεριί 1ρίαπι οοἱἱοςα[Ι  πηράο {[α- 

σια/οτασα, παν μαπηετί οαραί οομ]]οῖαπὲ,  οΡ{[ομγΗΠη. εἰ. 

εἰ ἱποθτίαπ,  Όιοσίσα ποπηα1 νετραπα ορπ]ιοίαπί, αιιοά 

ἀῑκ]ι ἐμβάλλωσε, Ρτορίετεα. [οπἱρίαιι αὐ Πἱρροοναίε οχ{[]- 
ΙηΞΠΙ, ααοά εχἰεπίο μιτασμῖο πιεί οαραί 1η Ππμπι ο6ι-- 

νὶοῖθ, Ύ1αο 1 Ἰαΐο [οαρυ]ατμπι ο οἱ, οομ]ἰοίαίων; τμ 
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Εὰ, Ολασίς ΧΗ. [461. 463.] Γοξάν Βαν Υ. {558.) 
πρότερον ὁπότὲ καθεῖτο. παρόντα γὰρ |ιόνον καὶ ψαυ- 

σει τηνικαῦτα, ἅπερ αὐτὸς εἶπεν ἐν τῇδε τῇ λέξευ. ὁμιλέευ 

δὲ ὁ βραχίων τῷ κοίλῳ τῆς ὠμοπλάτης πλαγίωςι ὁπότε 

παρὰ τὰς πλευραὰς ᾖ παρατςβμἩ ᾗ -χείρ. ἔνιοι ἐκ µετα- 

φορᾶς οὕτως εἰρῆσθαί φασιν απὸ τῆς ἐμβολῆς τῶν νηών, 

ἃς ποιοῦνται καταδῦσαυ βουλόμένου τὰς ἐναντείας. ὅταν 
γὰρ αποσιμώσαντές τὴν πρῴραν ἐπιτηδείαν ἐργάσωνται πρὸς 
τὸ σφοδρῶς ἐθῥαγεῖσαν ἐφ᾽ ἑτέραν εἰ καὶ μαλιστα κατὰ 
τὸ πλάχιον ὕλην αὐτὴν διαλῦσαί τὲ καὶ καταδῦσαο»- παρξ” 

Γκέυασθαι φασὶν αἰφ εἰς ἐμβολὴν τηνικαῦτα. «καὶ ωπαρὰ 

ος κωμικοῖς δὲ τὰ προτεινὀμὲνα τοῦ σώματον ὡς εἰς ἐμ- 

θολὴν παρεσκευάσθαν λέγεται, καθότι καὶ ὁ άρμσκρφάνηρ 

ἐδήλωσεν εἰπων ' 

ωρεῖ πὶ γραμμὴν λορδὸς ὡς ες ἀμβολήνι 

αἱ ὃ᾽ ἐφεξης τῆδε λέξεις. ἅπασαι σαφεῖς εἰσι τοῖς προσέ- 

[102] χουσι τὸν νοὺν ἄχρε τῆς ὑπογὲγραμμένης 

απεπ1 απηῖεα ΠΟΠ οοπ]ἱοϊεραίατ ο παπι Ῥτασλίαπι ζοπι[ζαπι 

εταῖ,. Γωπο επῖπι Ἰαχία εταί ἀωπιίαχκαί εἰ οοπίϊησεῦαῖ, 

ᾳπαπι τει Ἠ]ς γετρῖς εκρτε[αῖ: νεν[αίαν Ἰωππετας 1π ]αΐο 

{οαρυ]αγαπι οἵἷε ἵγαπσνεγίας, αΡῖ: Ῥγασ]ίαπι ]ακία Ἰαίᾳς εκ- 

ιεπά των,  Οεπ[επί αλ εμβάλλωσιν ἀῑκι[ε  Ηιρροοταίεαι 

ἐπαηδ]αἴῖοπε Π[απΠι α πανίαπι Ἱπρεία, ἐμβολὴ Όναεσς ἀῑεῖ-- 

ἴπς, αὈὶ ἀαἴατ ορεΓα αἴ πανες Ποβίππα ππεγσαπίατ, οπα-- 

ἀοεσπι(αε Πρπο ἀαῑο Ῥτοτα αρίαίητ αἆ πανειη αἱίεγαπι Ρεί-- 

Γήπσεπάαπα, Ρο [Ππιαπα α Ἰαΐεγθ ἑοίαπιφιε 4ἱΠο]νεπᾶαιι ας 

Γαμπιογσεπάαια. Ἔωπο πα[ ραναίαπη ε[ε αἲ ἐμβολὴν, 14 

εβὶ αἆ Ἱπιροίαπι {αοἴεπάσπο, α]άπί, Τίεπι αριιᾶ εοιηῖοσς ΡοΓ- 

γτοσία πιεπιῦτα ἀῑεππίας αἆ ἐμβολὴν, Ἰὰ εἴι αἆ Ἱπιρείαπι 

{αοϊεπάππι Ραταῖα, ᾳαοά Απίβορμαπες ο[ιοπά1ῖ, «πα 1ο ΗΙΕ: 

«Χωρεῖ ἐπὶ γραμμὴν λορδὸς ὡς ἐμβολῇ. 

14 εΠ. γεοία 8οοεᾶΤὲ Ἱπομτνας πα αἲ Ἱπιρείαπι  ΓαοΙεῃᾷ ατα 

Ραταΐπς.  Όπας Γαβά1ί οπιπῖα, { απ]πιαάνετίαπίΗν, Ππιαπῖ- 

{ε[ία [απί υ[ᾳας ἀπία ποπ: | 
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| ὐ. | 
Τοῦ γὰρ βραχίονος τὸ ᾿γιγγλυμοειδὲς ἐν τῇ τοῦ πήχεος 
"'βαθμίδι ἓν τουτέῳ τῷ σχήµατι ἐρεῖδον ἔθυωρίην ποιέεὺ 
τοῖσιν ὀδτέοισι τοῦ πήχεος καὶ τοῦ βθαχίονος, ὡς ἓν εἴη 

τὸ πᾶν. 

ος 

“Ο λόγος οὖν αὐτός ἐστι πρὸς τοὺς ὑποδοῦντας ἐκτξ- 

ταµένην τὴν χεῖρα οὕτως πᾶσαν ὡς ἐπὶ τῶν όν αῤνς ᾗ 

ἀρι- (539) στερὰ διάκείξαυ. λέγει γὰρ ὅτι Ἰχρὂο μὲν νο 

νην την' Ἐνέργειαν εἰκότως ἐδέησεν ἐκτεταμένην αὐτὴν ἐν 

τῷ τὴν νευρὰν ὀπίσω πρὸς τῆς δεξιᾶς ἕλκεσθαι μὲν, τὸ δὲ 
τόξον  ὕλον ἐπὶ τῆς αὐτῆς χώρας ὑπὸ τῆς ἀριστερᾶς κρα- 
τούµενον ἀκλινέο. ἐὰν γὼρ τῆς νευρᾶς ὑπὸ τῆς δεξιᾶς ἕλ- 

κοµένης σφοδρώς ὀπίσω συναπενεχθῇ τὸ σύμπαν τόξον, ἡ 

τοῦ βέλους εἰς τοὐπίσω φορὰὼ κωλυθήσεται δεοµένη ἀπὸ 

στερεωτάτης καὶ μετατεταμένης ἀφιέσθαι τῆς φευρᾶς. ὅσον 

μὲν οὖν αὐτῆς τῆς ἐσχάτης τάσεως ὑφῇῆ, τοσοῦτον καὶ τῆς 

ἀφέσεως ἡ βία µειωθήσεται, προομολογουμένου δὴ τούτου 

Χ. 

Τοκίσατα επεγεειὲί Ίαγιο αἰιετῖμς Ἱπαπις ββιχαπα ορείπιατα 

(ε[]ε οοπ[ἐπίαπειτῃ εδ. «Ποο επῖπι λαδίει Πιιππετὶι εἀγζο 

ομδίεὶ [πμῖ ἔπομπιδεπς ομδἰὶ εἰ [μππετὶ ο[[ιδις τεοείεµ-- 

ἀῑπεπι ε[ᾗοίε, αο [ Ἱωηπι Μοίπα ε[]ει. 

Βογίρ]ε παπο αάγει[α εο8 απ απὶίνογ[απι Ῥγασο]νίαπα 

ἀπεπίαπι ἀενιποϊαπί, [Που [αριίατα ΑπΙβταπι οοπϊπεπῖ, 

Αἱί επίπι αἆ 1ά ασεπάμπι Ίατο ορας {αἰ[ε Ῥχασμῖο εχ[εη!ο, 

ᾳαπη. πετνας ἀοχίτα [οπάμαγ νεα Ρρατίεπα ρο[ιεγίογεπας 

ἰοίᾳ5 Υετο αἴοαδ 1π εβάεπι τεσίόπε οοππείαγ α Ππ]βτα, 

ης ἵπ α]ίεγαπι Ῥατίεπι Ιπομπείατ. ΎἵΝαπι Π πεινας ἀεχίτα 

να]ίάε ἴπ ρο[εγίογεπι ρασίεπι Ππεηίας {οίααι 4γουπα Γεοαπι 

αἀάωσαί, ἀποίίο [ασίίαςε ἵπ ροβεγίοχεπα Ρρασίεπι Ἱπρεά[ε- 

αγ, τί 4παο ἀερεαί α να]]άο πεγνο οοπίεηίόᾳιια επ]. 

Έχγσο απαπίαπα εκ ια] πια οοπίεηίῖοπε επ Ηίας, ἴδηίαηι 

ἀεπι]ίας -ἆε επι[Ποπε [αρίίας, αποά 4αιπι ἵπ οοπ{ε[]ο Πί 
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Εά, Ομασε ΧΠ. [162.] οξά. Ρα[. Υ. (599.) 
τὴν αἰτίαν πεποκράσης προσεέθησιν. οὔὖσαν τοιάνδε,. τοῦ 

2ὰρ βραχίονος τὸ γιγγλυμοειδὲς ἐν τῇ τοῦ πήχεος βαθμίδυ 
3 Π ” ΄ 3 1δ 3 ο 9: ῃ 4 3 ξ ι 3 

ἐν τούτῳ τῷ σχήµατυ ἐρεῖδον ἐπ ευθείας μὲν. ἐργαξεται τὸ 
” 3 -” 4 ” ’ - 

τοῦ βραχίονος ὁὀστοῦν καὶ τὸ τοῦ πήχεος, ἁλλινῇ δὲ φυλάτ- 

πει τὴν ὕλην χεῖρα.. τὸ γιγλυμοειδὲς δὲ βραχίονος ὀνομάξευ 

τὸ κάτω πέρας, ὃ διαρθροῦται, πρὸς τὸν πῆχυν, ἐπειδὴ καὶ 
οἳ γίγγλυµοι τὰ μέν τινα κοῖλα, τὰ. δὲ ἐξέχοντα κπεκτημένου 

τοῖς μὲν κοίλοις ὑποδέχονται τὰς ἐξοχὰς τῶν πλησιαξόντων, 

ποῖς δὲ ὑπερέχουσιν εἰς τὰς. ἐκείνων ἐμβαίνουσι κοιλότητας. 

ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ κάιω τοῦ. βραχίονος εἰς κυρτὴν περιφέ- 

θναν τελευτῶν ἐξοχαῖς κυκλοτερέσιν. ἑκατέρωῦεν ἐχομέγαξς 

ὁμοιότατα ταῖς κατὼ τας, τραχηλίας  ὀνομαξομέναις. αὔὕτι 

μὲν ταύτῃ τῇ τραχηλώδευ περιφερείᾳ στηρίζεται κατὰ τὼς 

ἐν τῷ πήχευ κοιλότητας" ἐπὶ δὲ τοῖς πέρασιν αὐτῆς ἔχων 
βαθμίδας, τὴν μὲν ἔν τοῖς πρόσω µέρεσι, τὴν δὲ εἰς τού- 
πίσω, δέχεταυ καθ᾽ ἑτέρας αὐτῶν ἐξοχας τοῦ πήχεως ὁμοίας 
κορώναις. 

Ἡϊρροεταίες οα [απ αἀ)]αηρῖι Ἠα]αδποᾶί: παπα Π Τία οο]]ο- 

οί Ἱπιαπι Παπιετῖ οαριῖ, αμοά οδγ(ΙΠῖ5 πιοᾷο ἵπ βπαπα 

ου ΡΙΙ οοη]ιοιίαν, ο[ιοιί τί Ἱπιόγϊ αἴπιο Ῥταο]ηϊ ο[ῖα ᾱἷ-- 

τ]ραηίασ εἰ Ὀτασμίαπι {οίαπι πε Ἱπο]παίοπαο {[ετγείωτ. 

Ὑοσαί απίεπι γιγγλυμοειδὲς ἵπιαπα οαραῖ Πιπιεγῖ, ᾳποά οαἴ- 

ἀῑπῖδ πιοάο ομπα οπΡΙίο οοπιπηΗίασ, απαπάοφυΙάεπι σατ- 

ἀίπες, Όχαςος ίγγλυµοι, εἳ ᾳμοεάαπι βηα9 Ἠθρεπί δὲ 4 πος- 

ἆαπα Ρτοσείῖας Πμίριαφθ τεοϊρ]απέ Θογπὶ οΏ} ϱΠ1Ρι6 οΟΠΙ- 

πι ζαπίγ ρχοοείἴας, Ρτουεί[ῖρις ἵπ Ἱρ[οχαπι Πως Ἱη[εγαι]- 

ἴατ. Φα Ηίες ἵππαπα σαραῖ Ὀτππιεηί ἵπ ρίβριπα αΠΟΙίαπι 

ἀε[ίπεπς ἆπο α Ἰαΐοτῖρας ἴπρετου]α εχἰριί, πηπάε [παὰό 

Ιχουβ]εαε Πΐ, Ἡασετεί απίειῃ Ποπι]ηϊ απιβ]α ἰτουμίθαπι τε- 

{ετεπίε ἵπ Πηῖρας ουΡ]1. Ἐκίγεπιιφ Ἠϊο απιρΊίας εἰ α 

γιοί εἰ α Ρο[ιεσιοτϊ ρατίε ϱανιΙπῃ Ἰαβοί, Ιπ πίτοφιιε [ε 

πανε οπΡ{ή Ῥτοοε[Τις χο[ίτο Ππι]]ες. 

| 4. 8. α, 
Τοιῖαφ Ὀτασμίϊ εκ-  ΟΠι Ῥνασλϊ οαχ- Βίπαβ οαβίτί βσπιλ- 

ἔοππο, ἀιπατπεή ατα Γεια το]άες. 

τγου]ι]οατίς τοῖιπ- 

ἀαιῖο. 
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“Ο γὰρ πῆχυς ἔοικῶς τῷ 6 στοιχείῳ τὸ ἄνωθεν αὐτοῦ 

πέρας ἐἔχων, καθ ὃ τῷ βραχίονι διαρθροῦται, περιλαμβάνει 

τε τὴν τραχηλοειδῆ πεθιφέρειαν τοῦ βραχίονος ὀλίγου δεῖν 

ὕλην. ὅταν οὖν οὕτως ἔχη σχήματος ἡ χεὶρ, ὡς ὀρθὴν γω- 

νίαν ἐργάξεσθαι τὸ τοῦ βραχίονος ὁστοῦν πρὸς τὸ τοῦ πἠ- 
χέως, αὐτὸς τὲ παλιν ὅταν ἠδυχάξοντος ἐκείνου περὶ τὴν 

κυρτύτητα πινῆται, πρόσω μὲν φερόμενος κάµμπτει τὴν κατ 
ἀγκώνα ὑιάρθρωσιν, ὀπίσω δὲ ἐκτείνει, κατὰ μὲν τὴν ἐσχά- 
την καμπὴν ἡ πρόσω τοῦ πήχεως κορώνη τῇ καιὰ τοῦτο 

κοιλότητι τοῦ βραχίόνος ἐμβαίνει, ατα δὲ τὴν ἔκτασιν ἡᾗ 

ὄπισθεν αὖ πάλιν ἐγκαταβαίνει τῇ κατὰ τοῦτο τεταγµένη 
βαθμίδι μείζων οὖσα μείξονι καὶ διὰ τοῦτ ἐπὶ πλεῖστον 

ἐκτείνειν τὲ καὶ κάµπτειν ὕλην τὴν χεῖρα δυνάµεθα, μὴ 

δυνηθέντες οὕτω πράττειν εἰ µιηδεµίαν εἶχεν ὁ βραγίων 

κοιλότητα. τοιαύτην τοιγαροῦν Φίσιν ἐχούσης τῆς κατ 

ἀγκῶνα διορθρώσεως, ἐγγώνιον μὲν λαβούσης σχῆμα τῆς 

[105] ὅλης χειρὸς, οὕτως ὃδ᾽ "Ιπποκράτης ὀνομάδει τὴν ἐτε 

Φιᾳπ]άεαι οαΡΙ σοαραῖ Γαρετῖας 6 Ἠίεγαπι τε[εγί, οἴια 

οὕτω ἨΠΙΠΙΕΓΟ ΟΟΠΙΗΙΠΠΓΗΥ, αοοΙρ]ίηιε Ἰαπιενί αποβίέαπι οὶ 

{γουμ]εαπα τε[εγί {εγε ἰοίαπι, αΡί Ὀγασ]ήαπι [ο οο]]οσαίτ, 

αἱ ουΡίίας αἴφαε Ἠπαπετῃς τεοίαπῃ απδι]άπη οεπάαπί, Αἱ 

γηγ[ας πδβῖ Ἠωπιεγο αμῑε[οεπίε ουβΙίας οἶτσα βίρραπι ε]ιιβ 

απηρ]ίαπι πηονοεαίας, { 1π Ρρτῖογα {εγαξτ, οπΡΙΗΙ οοπιποΤα- 

ΥΠ Πεοἰ]. δὶ 1η ρο[εγίοτα ἴεπαάιῖ, ἵπ ππαχΙπο απἰάεπι 

Πεχα Ρτίος οιὈΙΙ Ῥτοοε[ίως 1π Ἠαππεγῖ οανυΠΏ, αποά α 

Ῥτϊοχϊ Ρατίε ε[ὶ, οοπ]ΙοΙίαγ; ἵπ εχίεηῄΠοπε ροΠεγίοτ ῥρτοσεί- 

Γι5 1π ροβεγίας οεβνίπῃ, φαοά οΎπση πησ]ας Πἱ, Πια]ογεΠι ΡΥΟ-- 

οε[απι αοοΙρῖῖ, Όπαατε Ρ]ητίπιαΠΙ οχίεπἆεγε εἰ ΟΙΓΥάΤΕ {ο- 

ἔαπι Ῥτασμίαπι ρο[απιαδ, ααοᾷ πα]]ο απ]άεπι πιοάο οοΠ- 

Πωσετεί, Πα πα]]απι οαναπι 1π Ἠμπιενο {Η[Πε,  ΌΟσαπι 

Ἰη]πφπιοάί «προ Πί ουβΙῖ Ἱαποίητα, αΡί {οίπαι Ῥγαελτάπι 

αἆ τεοίαπι απσα]απ Πσατείιτ, ἀῑα αἱ Ἠαππεγας εἴ ου] {18 

γεοίυπι απσα]απι οΠεπάαηί, ϱπεπι Παρα Ηἱρροογαῖες 

[οί ε[ὶ αρρε]]αγε ἐγγώνιον, απιυῖίας {γουμ]εᾶπι τε[εγεης 

πιεζία5 Παεγεπῖ «νο ουΡΙΙ, αποὰ Ο Πίεταπι χερταε[επίαί. 



αι λή 

- ΤΠΕΡΙ ΑΓΜΩΝ ΤΠΟΛΓΝΗΠΑ 4.  ππι 

Εὰ. Οµατι, ΧΠ. [10».] Εὰ. Ῥα[, Ῥ. (590. 
ὀρθὴῆν }ωνίαν σχέσιν τοῦ βραχίονος, πρὸς τὸν πΏχυν ἡ 
τραχηλωδης πυρτύτης μέση στηρίζεται κατὼ µέσης τῆς σι}- 

μιοειδοῦς τοῦ πήχεως κοιλύτητος. ἐν δὲ ταῖς ἐκτάσεσι τῆς 

ὅλης χειρὸς ὀπίσω Φερόμένου τοῦ πἠχέως ἡᾗ κατὼ τοῦτο 
κοθώνη τῆς κινήσεως ἤγηταυ. ἴἵσταται δὲ τότε καὶ παύε- 

ται πρῶτον, ὅταν ἐξήγηταν πρὸς την ἐνταῦθα κοιλότητα τοῦ 

βραχἰίονός. συμβαίνει ὃ᾽ ἓν τούτῳ τὴν μὲν διάρθρωσιν ἐκ- 

τεἰνέσθαι, τοῦ δὲ βράχίονος τὸ }ιγλυμοειδὲς ἐν τῇ τοῦ πή- 
χέως ἐρηρεῖσθαι βαθμίδε. καλεῖ γαρ οὕτως ὃ “Γπποκράτης 

οὐ µόνον ταύτην, αλλὰ καὶ τὰς ἄλλας ἁπάσας κοιλότητας, 
αἷς ἐμβαίνουσιν ἐξοχαί τινες ὁὀστῶν. 

, ια. 
λαὶ ἡ ἀνάκλασις τοῦ ἄρθρου κέκλασται ἐν τουτέῳ τῷ σχή- 

µατι. εἰκὸς οὖν οὕτως ἀκαμπεύτατόν τε καὶ τετανώτα- 
Ί π Ν ; Ν Ν ς ο} τν ΄ 

τον εἶναι τὸ χωρίον καὶ µή  Ἰσσασθαι μηδὲ Συνδιδόναι, 

"ἑλκομένης τῆς νευρῆς ὑπὸ τῆς. δεξιῆς χειρός. καὶ οὕτως 

ἐπὶ πλεῖστον μὲν τὴν νευρὴν ἑλκύσει, ἀφήσει δὲ ἀπὸ στε- 
ρεωεάτου καὶ ἀδροωτάτου. ἀπὸ τῶν τοιουτέων γὰρ ἀφὲ- 

Αἲ α0ί τοίαπι Ῥγασμίαπι εκίεπάϊίατ, οαΡ]ίς ἵπ Ρο[εγίογεπι 

Ρατίεπι Γετίατ εἰ ρτοοε[ἴας, απϊ αἩ οα ῥρατίο ε[ῖ, πιοῖαῖ 

Ρταεείι, οε[αί ααίεπι απἰε[οϊίηαε α παπι Ῥείπιάπι αᾱ Παπηθγί 

σανεπι ααοά ἐα ρατίε ε[ι ρετνεπΙί. Όιο Πί αἱ οοπιπ[- 

[ατα εκίεπᾶαἴαν εἴ παπα Ἠαπιεγί οαραξ οατάϊπῖ πιοᾷο 

πα οαβηῖ ἀπηαίασ, Ὑοσαί απἰοπ Ἠϊρροοταίες βαθμίδα 

ΠΟΠ πιοᾷο Ἠππιετί Ώηππι, Γεὰ ΄ οείεγὀ5δ οπΊΠπος ἴπ ααΐρας 

τεερίαπίας οΏπαπι Ρτοοε[ας, 

ΧΙ. 

ἄιφμε εο λαδίιμ τεεµγραία [τε ατεἰεµ[ί τεβεμίο. ΈἘγρβο εοπ- 

/επέαπεωνα ε[ [το οσοι ἴ[ιμήι παἰπίτπε ᾖ[]εοιί ρἰμγίπαμπι- 

αιε εεπαὶ, πεφµε [μρμεγατὶ πεᾷμο εοποεᾶετε ἅμπι α ἄει- 

γα Ἱπαπµ πετρις γάΠίτμγ, [τοφιε Ππεγωιπα φάει φµαπι 

ο ρίωγέπεµπα τγα]εί, υα[ίαί[[τηιο εἰ σεἰετγίπιο Ἱππμειι [αοι- 

ιαδιωτ. ΄ 4ὖ Πμ]ωπιοαί πατπφµε [αβίατιωήι επι[[οηίδις 
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σίων τών τοξευμάτων Ῥαχέίαν καὶ αἱ ἰσχύες καὶ τὰ µήκὲα 

γίνεται. ἐπιδέσει δὲ καὶ τοξικῇ ουδὲν κοινόν. 

Ἰῶν τῆς χεερὸς σχημάτων τὸ μὲν ἐκτεταμένης αὐτῆς 
ἀποτελούμενον ἐναντίον ἐστὶ τῷ πεκαμμόνπε 21γνομέκῷ τὸ 
ὑπτίας τῷ πρανοῦς. ταῦτα μὲν οὖν ἔσχατα καὶ οἷον ὑπερ- 
βολῶν καὶ τέεταρα σχήματα, δύο ὃ᾽ ἄλλα µέσα, τὸ μὲν 

ἐσχάτης ἐκτώσεώς τὲ καὶ κάμψεως, ὅπως ἔφην, /πποκρά- 

της ἐγγώνιον ὀνομάδει, τὸ ὃ᾽ ὑπτίου τὲ καὶ πραοῦς, ἐν ᾧ 
τὸν πῆχυν ὑποτετάσθαι φησὶ τῇ κηκίδι. ὥσπερ οὖν τοῦτο 

προσαγορεύευ δίκαιόν τε καὶ εὐθὺ, κατὼ τὸν αὐτὸν τρόπον 
καὶ τὸ καλοίμενον ἐγγώνιον, ἐν ᾧ τὸν βραχίονα πρὺς τὸν 

πῆχυν ἐπ ὀρθὴν ἐργάδεται γωνίαν. αλλ είπερ εὐθὺ τοῦτ' 
ἐστὶν, ἀκόλουθον καλεῖν οὐκ εὐθὺ τὸ τῆς χειρὸς ἐκτεταμένης 
γιγνόµενον. εἰ ὃ) οὐκ ἔστι τοιοῦτον σχῆμα, κεκλασμένον ἂν 

εἴη πρὸς ποὐκτὸς δηλονότι, καθάπερ γὲ καὶ ἀνακλασθείη 
πρὸς τοὐπίσω τὸ τοῦ πήχεως ὁὀστοῖν εἰς τοσοῦτον, ὡς Ίδη 

γωνίαν ἐργάζεσθαι πρὸς τὸ τοῦ βραχίονος, ὥσπερ δη καὶ 

οεἶεγες μπι υε]μεπιεηπίαε ἔμπι αἰιμαάίπες οοπεϊαμγ. 

1)εἰἰβαείο νετο εἰ αγιὶ [αρ ἰειαμαὶ πὶλ]ιί «ΟοΠπΙπιµΜε ἀαιμγ. 

Ἐκ πιοᾷῖς ααίδιις. Ῥτγασμίαπα Πδαταῖαγ εχἰεΠΠο Πεχιί 

οοπἰταχία εἰ, Γαρίημςδ Παβία Ῥχοπο. ΗΙ εΓρο εχἰγειῖ 

{απί εί απα[ απαίαον Παδίααπι εχοε[ας; ἆπο αλ πιεᾷῖί 

Γαπΐ, ππας. ααἶάεπα Ἱπίεν οχίγεπηαι Πεχιιπι εἳ εχίεΠΠοπεπα, 

απεΠι Ηἱρροοταίας, αἱ ἀῑπὶ, ἐγγώνιον αρρε]]αί; α]ίεν Ἱπίετ 

Ῥτομαπι εἴ Γαρίπαπι, [ας ᾳπο αἲ οαδ]ίαπι ταᾷίο [αβ]οῖ. 

Τβίίαν Ποιί Ἠαπο Ἰαβαπι εἰ τεοίιπι ἀῑοΙί, Πο εἰίαπι 1]απι 

απ ἐγγωνιος ἀῑοιίατ, {[Πδ 4πο Ἠυπιεγταδ οπι ουρ]ίο αἆ 

τεςίασι αΠδ]ΙΠα. οοἱ]οσαίατ.  Οποά[Π Ἠῖο Παδιίας τεοίις 

ει, Γεασῖίας αἳ αβί Ῥγαυμάαπι εχἰεπάἰἔαν πηοα ἀεθεαί τε- 

οἶα5 αρρε]]ατῖ, 9ἱ τεοίμ ποπ ΠΕ, οετίε εγὶῖ 1π εχἰεΓίο- 

χεπῃ ρατίεπι τεουχναίας, αποπιαάπιοάπα Π ἵπ Ρο[ιετίογεπα 

Ρατίεπι Τα τεομτγείατ οϐ οαδΗ1, πῖ ου ἨΠπ]εγο αΠσιι]απα 

οβεπάαϊ: ααοά Ίαπι ποπηιι]]15. «αοοϊἰἀμ[ε Ῥει[ρεοίαπα εἴι, 



υ 
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:ὥπταί τισι γιγνόμενον, οὓς ὄναγκαῖον ἔχειν ἑκανώς βαθεῖαν 
τὴν ὀπίσω κοιλότητα τοῦ βραχίονος, εἰς ἓἠν ἐγκαταβαίνευ 

τὸ τοῦ πήχεως 3 κατὼ τοῦτο κορώνη. καὶ εἴπερ ἦν ἡᾗ κοι- 
Λότης αὕτη βαθυτάτη πᾶσιν ἡμῖν, ἐγκάμπτομεν ἂν εἰς τού- 

πίσω τὴν χεῖρα, καθώπερ ἔφην, ἐν οἷς ἐπὶ βραχὺ τοῦτο 
συμβαίνει οὐκ ἐχούσης αὐτοῖς τὸ ἀκριβὲς κατὰ φύσιν µέ- 
τρον τῆς ὄπισθεν βαθμίδος, ἀλλ ἐπὶ πλέον ἐκλελυμένης. 

ιβ’. 
.” Δ ΔΝ αν ο , 3 Δ ” -΄ ” 

Ίοὔτο μὲν γὰρ εὲ ἐπιδῆσας ἔχειν τὴν χεῖρα οὕτω ἔμελλε, 
’ ο] 3/ Λ ’ / ϱωϱ ; 

πθνους ἄν ἄλλους πολλοὺς προσετίθει [ιείζονας τοῦ τρω- 

µατος, τοῦτο ὃ᾽ εἲ συγκάµψαυ ἐκέλευε, οὔτε τὸ ὀστέα 
οὔτε τὰ νεῦρα οὔτε αἱ σάρκες ἔτο ἐν τῷ αὐτέῳ ἐγγίνοντο, 
ἄλλα ἄλλῃ μετεκοσμεῖτο, κρατέοντα τὴν ἐπίδεσιν. καὶ τί 
ὄφελος τοξικοῦ σχήματος; καὶ ταῦτα ἴσως [464] οὐκ ἂν 
ἐξημάρτανε σοφιξόµενος, εἰ εἴα τὸν τετρωμένον αὐτὸς τὴν 
χεῖρα παρασχέσθαι. 

αυπῖρας πεοε[ο εβ Ροβετῖας Ἠαπιετὶ οαγαπι αβηπᾶε αἰίππι 

ε[αε, ἵπ ᾳποά {ο Ἱπ[ετῖ Ροβετῖογ ουβῖ ργοσε/ας. Οποά[Π 

Ἠα]αβπιοᾶί οαναπι πορῖς οπιπίρας α){Ππιαπα ο[ζει, Πεοίετε 

ἵπ Ῥο[ετίογεπι ρατίεπι Ὀτασοβίαπι Ῥρο[επιας, ταἳ ἀῑκί, ἆθ 

116 ᾳπἴριις αΠαπαπία]απι 1ᾷ 1οες, πἱροίε αἱ ροβετῖας οα- 

ναπα ποΏ Γεοιπάαπι Πθέαγᾶπα ράάα Ἠαρεπί, {εά π]πιϊς 

μππαίαπι, 

ΧΗ. 

Έπίπευετο [ οφμῖς ἀε[ίραίαπι Ἱπαππα ία ]ιβμγαίαπι οοπεῖ- 

πεγε ἀε[ιάεγει, ἴοπβε αἰἴος ρίεγουφμε ἀοίοτες φμίπετθ 

ππα]οτες ργοραβατμτι: εἰ. Οιμοά [ πιαπµπι ᾖ]εοίετε ]ε- 
δεαε, πεφµε ο[]α πεφιε πεγυὶ πεφιε «αγπες απιρ]έμς εοᾶεπι 

Παδίίμ. εοπ/[ίῖεπε, Ίπιο [ωρεταία ἀε[ίβαξίοιε αἰο 1γαπς- 

-ππµιαδιπέμγ. «Ἑεφμίά ορµς ε[ [αβίεαγίογωτ Ίιαδίεν δ 

Ύατε [ογια[]ς ποπ ρεεεατει [ορ]α, [ ρεγπαίέιεγει 
ρμ]πεγαίαπι ἓρ[ατα πια ΡοΥΥΙΡΕΥΕ. 

θ9 σΑΙΕΝΟΌὌς τοΜ, ἍγίΙτι ΡΛΗςΡ ΤΙ. 



 λο---ν 
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1 ἡν ἔκτεταμένην ὁ ἐπιδήσας χεθὰ πάντως μὲν ἂν, 

φησὶν, ἢ οὕτως  ἔχουσαν ἐφύλαττεν ἢ συνεχώρησεν οὕεω 
κάμψαι. καθ ἕτερον ὃ᾽ ἔβλαψε τὸν κάµνοντα, φυλαττο- 
µένου μὲν τοῦ σχήματος τῷ διηνεκεῖ τῆς ὀδύνης, µεταβλη- 

Θέντος δὲ τῷ διαφθείρεσθαι τὴν. χεῖρα τῆς ἐπιδέσεως, ᾗ 
σκοπὺς μέν ἐστι φυλάττεσθαι τὴν διάπλασιν ὑπὸ τῶν πὲ- 
ριβεβλημένων ὀθονίων αθλίπτως κρατουµένην, ἐν δὲ τῷ 

μεταβάλλειν τὸ σχῆμα τοὐναντίον ὢν ἐγένετο τὴν μὲν ἔπί- 

ὃεσιν µηκέτυ κρατεῖν τοῦ κατάγιατος, ἄγεσθαυ δ᾽ αυτὴν 

καὶ συμμεταφέρεσθαι μετασχηματιζομένοις τοῖς τὲ νεύροις 

καὶ τοῖς μυσὶν, οὓς σάρκας ὠνόμασε διδάσκων ἡμᾶς τὴν 

οὐσίαν αὐτῶν. αἱ γὰρ αἰσθηταὶ σάρκες αὗταυ κατ (650) 

ἐπικράτειαν ὠνομασμέναυ τῶν ἁπλῶν σαρκῶν οἱ μύες εἰσὶν 

ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς ἵνας ἐκ τῆς τῶν νεύρων καὶ συνδέσμων 

σχίσεως. ὁ γάρ του μῦς ὕλος ὑπὸ τῆς φύσεως γεννᾶταυ 

ταῖς ἴνεσι ταύταις ἐπιπηγνυμένης ἐν κύκλῳ τῆς ἁπλῆς σαρ- 

κὸς, καὶ αὕτη τοῦ μυός ἐστιν ἡ ἰδία οὐσία. «φλέβας γὰρ 

καὶ αρτηρίας εἰς ἑαυτὸν ὑποδέχεται τοῦ τρέφεσθαί τε καὶ 

ζην ἕνεκεν, ὥσπερ καὶ τᾶλλα παντα μόρια. τὸ δὲ ἴδιον 

Οι Ἱπίσπίαπι ὈγαςσΠΒίππι ἀον]ποῖϊ οπηπῖπο, Ιπαιᾶξ, νεῖ 

ία οοπϊπεγὶ Ἰαρεί νεὶ ουσνανὶ [πῖς αἰγαπινῖς {εοεγῖῖ, αθ- 

στοίαπίεπα Ιαεάί: παπι Π 1π εοᾷεπι Παβία οοπΠποαίας, 

ἀο]οι αΠιάπε πγσεε, Παπ. αλίες Πσιαγείασς, ἀερταναίας Ῥγα- 

οπίαπα ΓαῬ νίποα]ο, ααοᾷ ϱο [ρεοίαί αἱ πιεπιργαπι Που 

εοπιροβ/ιπι αἳ {η]εοίῖς {α[οῖς οοπἰίεπίαπι πε π]]ο Ρρτεία - 

εαθαίατ, Δί { αΠίογ Πσιγείαχ, οοΠίγατΙππι αοοϊἀεῖί, πεπιρε 

αἱ {γασίπτα νΙπου]ο ποπ οοπϊπεαίαγ, Γεὰ πιονεαίαγ ἴγαἨΠδ- 

Γεταίατααθ ἀπα οσπι πετνῖς Παριίαπι ππίαπρας πια[οι]16- 

ᾳπδ 4ποβδ ΟΔΓΠ6ΠΙ νοσαν1ῖ, ΘΟΓΗΠΙ ποδῖς παίαγαπα ο[επάεης. 

Θιιπί οπίπι πια [σα] σαγο Γεηεπάί νίπ Ίαρεης α Ππιρ]ίοί 

ο81Π6, εχ θα ππαχΙπιο οοπ/[ίαηί, οατο ποπι]παίΙ, Ρες 4.105 

Ώυταα [τι ραμπίας α πετνῖ 8ο Ισαπιεπ[19 ἀῑάποίας, Ότεα- 

{απ επΙΠι {οίας πια[οα]ας α- παίπτα ε]ιςπιούί βργῖς οοΠίεπ-- 

ἴπδ, αυ1ρι οαχο Ππιρ]εκ απάϊααε οοπογεί[οῖξ, αἴφιε Ίιαεο 

ε[; ρτοργία ππι[ου]ί παίατα, Ῥετ 4Μθπι γεηαθ εἰ αγἰεγίαα 

ἀ[οαχναπέ, μὲ πο [θοις 4ο οείετᾶθ Ρατίος αἰαίητ εἰ νἰ- 
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σώμα τοῦ μυὸς αἳ ἴνές εἰσι τὴν ἁπλῆν περηρυσμάνην: σάρκα 

ἔχουσαι. πλείστη μὲν οὖν αὕτη περιφύεταυ κατὼ τὰ μέσα 

µέρη τῶν μυῶν, ἐλάττων ὃ᾽ αεὶ καὶ μᾶλλον ἐγγὺς εῆς ἂρ- 
γῆς τε καὶ τελευτῆς, διὸ καὶ "ευφώφέσχερὂν μὲν καὶ τῷ 

τοιαῦτα, σαρκωδέστεροι δὲ ἓν τοῖς μέσοις αὐτῶν εἰσιν οἳ 

μύες. 

ι. 

” άλλος δ᾽ αὖδθις. τῶν ἰατρῶν ὑπτίην τὴν χεῖρα δοὺς οὕτω 
κατατεένειν ἐκέλευεξ καὶ οὕτως ἔχουσαν ἐπέδει, τοῦτο φο- 

µίξων τὸ κατὰ φύσιν εἶναι, τῷ τὲ χροὶ σημαινόμενος καὶ 

τὼ ὀστέα νοµίζων κατὼ φύσιν εἶναι οὕτως, ὅτε φαίνεταυ 

τὸ ἐξέχον ὀστέον τὸ παρα τὸν καρπὸν, ᾗ ὁ σμικρὸς δά- 
πτυλος κατ ἐδυωρίην εἶναι τοῦ ὁὀστέου, ἄφ᾿ ὁκοίου τὲ τὸν 
πῆχυν οἱ ἄνθρωπου µετρέουσιν ταῦτα τὰ μαρτύρια ἐπή- 
γετο, ὅτυ κατὰ φύσιν οὕτως ἔχει καὶ ἐδόκεεν εὖ λέγειν. 
ἀλλὰ τοῦτο «μὲν εαν ὑπτία ἡ χεὶρ κατατείνοιτο, ἰσχυρώς 
πονοίη ἄν. γνοίη ὃ᾽ ἄν τις τὴν ἑωυτοῦ χεῖρα κατατεί- 

ναί; ῬΤΟΡΤΙΙΠΙ γετο ππι[οι]ογάπα οοτρας Ώρταε Γαπὶῖ αµαθ 

Επηρ]ϊοϊ οαγπε οἰπριπίατ, Ῥ]ατίπιαπι απἶάεπῃ ππε(1]ς πηπ/οι-- 

6, ἴμπα [αρ]ιπάε πιῖπας ῬΓαΕΓΕΓΙΊπιαπο 1π ΙΠΙΠΟ ἃο Ίπε 

Ἱρίοχαπι. Ομποοίτοεα εχἰτεπαῖ πιπ[ου] Πεγγοβ πιαρι [αη!, 

Ώιε(11 γετο οαΓΠοΠ, ι 

ΧΙΙ. 

-«Αἰίμι Ῥοτγο πιεάίεμς [ωρύιαπα Ἱπαπµπι ῥταεδεης επἰεπάεγε 

ἱπιρεγαδαξ, εοφµε Ἱαδίιω ἀενιποίεδαξ επι παϊμγαίεπα ε[]ε 

γαϊμδν ἔμπι επ ομες ρίἰαπιϊίε οοπ]εοῖμγατα [αεἰενς Τ11 

ομοᾶ ο[]α [εειπάμπι παέµγαπι [το /ε Ἰαδετε επϊἐίπιαγει, 

εν εο οιμοᾷ οἱ αἆ ππαπς ]μπειμγαπι Ἱμπία ρατνµπῃ ἀῑρι- 

ἔμπι ε ἀἱγεοίο ἰἰίμς ος [εωπα, επ Φφιο Ποππῖπες µ[υαπα 

ππεειπεµγ. «άΐφμε Πῖς αγδιππεπεῖς επι ε[]ε πιαιµγαίεπι 

µαδίμπα εοπἰεπάεδαι γαεοπίφμε «οπ/επίαπεα [οφμῖ υἱάε- 

δαιμγ. Ίεγωπα Πίο Παδίεως [ [αρμίπα ππαπις επιεπάαιιτ, 

εΠεππεπιεΥ ἀοϊμετίι. ἸΝουεγίε αμίεπι αμῖνίς επι Ἰαδὶ- 

ἴμπι ρτορτία παπι τια επιεπ[α ἀοίογεπι εποιίατε. Εἰ- 

2 
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« 3 ιά 3 3 « 

νας, ὡς ἔπωδυνον τὸ σχῆμα, ἐπεὶ καὶ ἀνὴρ ἤσσων κρέσ- 

σονα διαλαβωὼν οὕτως ἐν τῇᾷσιν ἑωυτοῦ χερσὶν, ὡς κλᾶ- 
ε 3 . ο » Ἂ ιά 3 ’ 3” Λ 3 

ται ὃ ἀγκὼν ὕπτιος, ἄγοι ἂν ὕπη ἐθέλοι. οὔτε γὰρ εἰ 
ξίφος ἐν ταύτῃ τῇ χειρὶ ἔχοι ἂν ὅ τι χρήσαιτο τῷ ξί- 
σει᾽ οὕτω βίαιον τοῦτο τὸ σχῆμα ἐστι, τοῦτο δὲ εἰ ἐπι- 

δήσας τις ἐν τούτῳ τῷ σχήµατι ἑών' µέζων μὲν πόνος 
εἰ περείοι, μέγας δὲ καὶ εἰ κατακέοιτοι τοῦτο δὲ εἰ συγ- 
κάμψαι τὴν χεῖρα, ἀνάγκη συνάγειν τοὺς μύας καὶ τὰ 
3 , 3, ” ” 3 [ιά 1 Δ ΄ α ὡς - 

. ὀστέα ἄλλο σχῆμα ἔχειν. 1γνύει δὲ καὶ ταδε τα ἐν τῷ 

σχήµατι χωρὶς τῆς ἄλλης λύμης. τὸ γὰρ ὀστέον τὸ παρὼ 
τὸν καρπὸν ἐξέχον τὸ κατὰ τὸν σμικρὸν δάκτυλον τοῦτο 
μὲν τοῦ πήχεώς ἐστι, τὸ ὃ᾽ ἐν τῇ συγκάµψει ἐὸν ἀπὸ 
ταὐτὸν τὸν πῆχυν οἳ ἄνθρωπου µετρέουσο, τοῦτο δὲ τοῦ 

βραχίονος ᾗ κεφαλή ἐστιν. 

[16”] ᾿Εάν τις ὑπτίαν σχηµατίση τὴν χεῖρα, δόδει 
«ή. ψ Δ » , εν μ ; » , 

τὴν ἔνδον κεφαλήν τοῦ βραχίονος, Ίν καὶ πονδυλον ὀνομά- 

ἔουσι, τὸ ἄνω πέρας εἶναι τοῦ πήχεος, ἐπειδὴ κατ ευθύ 

επῖπι οἱγ ἰπιδεει]ίογ γοῦμ[ἐίογεπι Τα ππαπίδις [μῖς εοπη- 

Ργε]ιεπ[μήα ν μὲ ομδῖ [ενα [μρίπα γε[εείιαμΥ, Φιοοή- 

σµε υοίει ἀεάιμαετίιε, Ίνεφιμε ειῖπα [1 ρἰαάίωη Ίιαο ππαγι 

ἔεπεαῖ, εο με γοϊιετῖῖ, Ἠµ[φμε αἄεο υἰοίεπία ἴ[ία Άρυτα 

ε[. «4 Ίιαεο [ι φμῖς ἀε[ραίαπα Ἱπαπιπα εο Ἱαδτιι [λαέ 

ππα]ογ ομϊάεπι ἀοίογ μδὶ οδαπιὐμ]ανετίες ππαβπιµς εἰίαπη 

μζι ἀεοιμδμετὶε [επιείμγ. Όμοά { φμῖς ππαπµπι []εοιαῖ, 
πιι[εμίο; οοπἰτα]ϊ εἰ ο[]α αἰίατι Ίιαδετε ᾖβιταιπι ῥγοΥ/ις 

πεοε[]ε εβ. Ομίπ εἰ ρταείεγ εείετα ᾖῥεγπἰείο[α Π]ις 

λαδίεμς ἱπεοπιπιοάα Ίιαεο ἱσποταδαι. Ός επῖπι αἆ πιαπις 

]ωπείμγαπα Π]μπία ματυιπαπ ἀἰβιειῖπ Ργοπιπεης, Ἴοο φιῖ- 

ἄεπι αἆ ομδίεμπι μετΙίπετε, τιμά υεγο ἵπ ομδίτι Πευμγα 

σιο παπα [οπιῖπες ππειπΕιΥ, τὰ Πμπιεγτὶὲ οαρµὲ ε[]ε. 

Ὁ οπῖς Γαρῖπαπι ππαπΏπι Πρατανετίε, νιἀεριίατ Ἰα- 

ππετὶ οαριῖ αὉ Ιπίενίοτο ρατίε, ᾳαοᾶ Όπαςοε κόνδυλος, 1ά 

εβ. Ιπρεγοα]πα, ποπηπαίασς, ε[ίε οαραί [αρετίας ουΡΙ, 
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πως εἴναυ Φαίνεταν τῷ κάτω πέρατο τῷ κατὰ τὸν μοοπύν 
ἐξέχοντι, κατὰ τὸν μιμρὸν δάµτυλον, οὐ μὴν ἅπαντές γὲ 
τὸν πῆχυν ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸν βραχίονα πονδύλου μετροῦσιν, 
ἀλλ εἰσὶ γώρ τινες οἱ προσηκόντως ἀπὸ τοῦ ὀλεκράνου, ὅπερ 
καὶ ἀγκώνα καλοῦσιν, ἄρχονταυ τῆς μετρήσεως. ὁ δ᾽ ἴπ- 
ποκράτης εἰπων ἀπὸ τουτέου οἳ ἄνθρωπου τὸν πῆχυν μὲ- 
τρέουσιν ἐμφαίνειν ἔοικεν ἤτου πάντας ἢ τοὺς πλείους ἐν- 

τεῦθεν μετρεῖν. ἀλλὼ τοῦτο μὲν ὅπως ἂν ἔχη ἐμεῖ περιττὸν 
ζητεῖν. ἐκείνου δὲ μεμνῆσθαι προσήκευ τοῦ τὸ κάτω πέρας 
τοῦ πήχεως τὸ πρὸς τῷ καρπῴ κατ εὐθὺ γίγνεσθαι τῷ 
ἄνω πέρατι κατὼ φύσιν σχηματισάντων τὴν χεῖρα, τὸ μὲν 

κοῖλον αὐτῆς ἐκ τῶν ἔνδον μερῶν ποιησάντων, τὸ κπυρτὸν δὲ 
ἐκ τῶν έξωθεν. συνυπάρχει ὃ᾽ ἓν τούτῳ τῷ σχήµαευ καὶ 
τὸ τὸν μικρὸν δάκτυλυν ὑποκεῖσθαυ κάτωθεν, ἄνωθεν δὲ ἐπι- 
κεῖσθαυ τὸν µέγαν, 

εδ’. 

Ὁ δὲ ὤετο τωυτὸ ὀστέον εἶναι τοῖτύ τε κἀκεῖνο, πολλοὶ δὲ 
καὶ ἄλλου. ἳ 

απυπι οποαπιπιοάο ο τερῖοπο [6 ο[ιεπάαί οαΡρ1ἱ15 1Π{οσ]οσί5, 

αποά 11 Ρτίπια ραπιαο Ρρατίε οχκ[αί α ρατίο ππϊπιϊ ἀῑσι[]. 

Ίοπα ἵαπιεπ ΟΠΊΠΕΕ ουδΡῖίαπι πιεαπίας αἳ Ἰππιετί Ἰπρεγ- 

οσΊο, [εά Γαπί απ πιεἰϊγὶ ἀποϊρῖαπε, Ἰάᾳπε τεοίο α ουβ1ῖ 

εππϊπεπίία, παπι Οταεοὶ ὀλέκρανον ἀῑοιπί εἰ ἀγκῶνα. Αἲ 
Ηιρρουτα ο... ἀῑκιί απἀε οπρΙίαπι πιείας, Πσπίῃοατο 

νιἀείαχ γε] οπιπεφ νε] ΡΙεγοδᾳπθ Ἰπάς πιθβγ], Ωποπιοάο 

απίεπα [ε[ο τες Παρεαί, ο «4π8ετετε {ρεινασβπεπΠι οα{ξ, 

Ώ]ιά πιεπϊπ][ε οροσἰεῖ, ααοᾶ Ιπ{ετίπς οαβΙΙ οαριέ Πέαπι 

1η Ῥτίπια Ῥα]πιας ῥρατίε ο τερίοπε {αρετῖονί οδρΙᾶ τε[ροπἀεῖ, 

αὈα [εουπάμτα παϊσταπι Ὀτασμίαπι Πσιτείας, τί [ο]οεῖ 

ουχνα ραῖς ἀπίετίοτ Πέ, σἶρῥα εκἰετίοτ. Ίπ απο Παρίία Πἱ 

αἱ παπίππας ἁἱσίίαφ αρ ἀπ{ετίοτί ρατίε [αρμοϊαίας, Ρο]]εχ 
α {αρεγίοτΙ Ἱπ[άαϊ. 

ΧΙΥ. 
Ηίοε υεγο ἰάεπι ος ε[]ε ἔμπο Ἴιοο ἐμπι ἐίμά επιαδαε, 

τεπιφµε ππμ[εῖ α[ῖ, 
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Οὐχ οὕτως εἴρηκε τὸ αὐτὸ εἶναι τοῦτό τε κάκεῖνοι ὡς 

αὐτόν τινα λέγομεν ἑαυτῷ τὸν αὐτὸν ὑπάρχειν, οἷον τὸν Ίε- 
λαμώνιον «ἴαντα τῷ «ἀἰακίδην ἀλλ ὅτι τοῦ αὐτοῦ ὁὀστέου 
πέρας ἑκάτερον ὑπολαμβάνευ εἶναι, τουτέστυ τοῦ πήχεος. 

εξ. 
᾿Εστὶ . δὲ ἐκείνω τῷ ὀστέῳ τὠυτὸ ὁ ἀγκὼν καλεύµενος, ὃν 

ποτὶ στηριξόµεθα. 

ἵως ἐπὶ τῆς προγεγραμµένης ῥήσεως ἔφην. αὐτὸν εἰρη- 
κέναι τὸ αὐιὸ καὶ νῦν οὕτως ἀκούειν σὲ λα ὔτυ τοῦ 

αὐτοῦ ὀστέου μόρια τότε πρὸς τῷ καρπῷ καὶ τὴν ἔνδον 

ἐξοχὴν τῆς κατ ἀγκώνα διαρθρώσεως ἐνόμιζον εἶναι. 

ιστ. 
π] Ξ ς , ” Λ ρ - ῃ ο 5 ’ 

Οὕτως οὖν ὑπτίην ἔχοντι τὴν χεῖρα τοῦτο μὲν τὸ ὀστεον 
διεστραμμένον φαίνεται, τοῦτο δὲ τὸ νεῦρα ἀπὸ τοῦ καρ- 

Νοπ Ίία ρτοπιποϊαν1ξ Ίάεπι 98 ε[[α {μπι Ίου ἴαπι Ἱ]- 

11ᾶ, τα αἰἴφαεπι εππάεπι ΠΡΙ 1ρΡᾷ εχι[ίετε ἀῑοίπιας, γε]αῖῖ 

Α]ασσπι 'Γε]απιοπίαπι εππάεπι 4ο Αεαοϊάεπι; ΄ [εᾷ ᾳποά 

παπη(ιε ο(]ς εκίτεπιαπ. οοπᾖϊοῖαι ε]ασάεπα ε[[ε οαΡῖ!1, 

ΧΥ. 

Οιοά αμίεπι ος εμδιῖ βἰδδις φοσαίµτ οιῖ πἰπαίγμτη τμ εῖ-- 

τπμτ, ἰάεπι φιιοᾷ τἰίμά ε[. ο. 

:Όξ 1π ρτας[οπ]ρίο {εχία ἀῑπι ἐρ[απι ρτοπαποϊα[[ε ἆᾱἷ- 

οἱίοπεπι ἰάέπι, {ιο 1π ρταε[επ!ϊ το ΙπίεΙΙσετο οοπΓεπίαπευπα 
ε[ι ἆποά «ε]αδάεπι ο[μς Ρρατίε εἰ απ’ ηπαε Ἰαχία σαχ- 

Ραάπι ΡοΠία: ει εἳ εαπι ᾳπαε 1Π{ετίογεπι αγΠοπ]αἰ]οπῖς εἵι- 

Ῥτ εκἰγεπιίαίεπι εἰΠείΙε, Ἰάεπι ε[ε ατρῖ(τεπίατ. 

ΧΥΙ. 
Ὅδίς ἐβτιμχ [μρίπαηι παπι Παδεπεῖ Ίοο φμϊάετι ο ρεγνετ- 

{μπι αρρατεῖ, ματιῖπι νετο ἱρ[ίι πετυῖ, φμῖ α Ἱπαπης Ἱμπ- 



το 
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ποῦ τείνοντα ἔκ τοῦ εἴσω µέρεος καὶ Απο τῶν δακτύλων, 

ταῦτα ὑπτίην ἔχοντυ τὴν χεῖρα ησερως γἰνεταν, 
τείνει τὲ γὰρ ταῦτα τὰ γεῦρα πρὸς τὸ τοῦ βραχίονος 
ὀστέον, ὅθεν ὃ πῆχυς Ἠθελαῦ, αὗται τοσαῦται καὶ 

τοιαῦται αἳ οκ καὶ ἄγνοιαι τῆς φύσιος τῆς χει- 
οὐς. εἰ δ᾽, ὡς ἐγὼ κελεύω, χεῖθα αδαγυϊάν κατατείνοε 

τις, ἐπιτρέψει μὲν τὸ ὁὀστέον ἐς ἐθδὺ, τὸ κατὰ τὸν [1661] 

σμικρὸν δάκτυλον τὸ ἐς τὸν ἀγκώνα τεῖνον, ἐθυωρίην δὲ 

ἕξει τὰ νεῦρα τὰ ἀπὸ τοῦ καρποῦ πορὺς τοῦ βραχίονος 
τὰ ἄκρα τείνοντα. ἀναλαμβανομένη δὲ ἡ χεὶρ ἐν παρα- 

πλησίῳ σχήµατι ἔσται, ἓν ὦπερ καὶ ἐπιδεομένη, ἄπονος 

μὲν ὁδοιπορέοντι, ἄπονος δὲ κατακειμένῳ καὶ ἄκάματος. 

Ὅταν ὁστοῦ τινος ἢ μυὸς ἢ νεύρου τὴν μὲν ἀρχὴν ἐκ 
τῶν ἔνδον ος εἶναι τοῦ κώλου συµβοίνει, τὴν τελευτὴν 

δὲ ἤτου ον ἐκτὸς ἢ ἐκ τῶν κάτω καὶ διέστραπταυ ο 

ότι τὸ µόριον τοῦτο. ο. οὖν ἔφη διέσιραπταυ πάντα 

ταῦτα, τῆς ὅλης χειρὸς ὑπτίας σχηματισθείσης. αὐτίκα 

οἴµγα εἰ ἀἱριείς Ιπίεγίογε ματίε μγαεοερεμτα [μρίπα Ἱπαπα 

ἀἰβογφκεπιµγ. «Πὶ παπιφµε πεγνὶ αἆ οἱ ὑγασλαϊν μπᾶε 

ομδίεμπα ππειίπιμτ, εεπάμπι. Ἠὶ [αερε ιαπεῖ ασ ἔαῑες [μπε 

ἄε παίµγα πιαπµς ΕΤΥΤΟΤΕΣ ας ἱρποταπίῖαε. δὶ φμῖς αι- 

ἔεπι, Ρτομε εβο Ἰμδεο, Ἱ]γασιαπι ππαπµπι ἐεπἰεπάαε, ἴ5 

οιῖάεπι ος σμοάᾷ αἆ Ῥατυμπι ἀἰξίεμπι εβ ει αἆ ομδιεῖ 

ο εεπαίε, ἵπ ἀἰγεείμπαι οοπνέΤΙΕΙ, πεγρίφµε α Τια- 

πμ «αηρο αἆ ὑγαε]ὶ ἐπίτεπα Ιεπαεπεῖα οι εν 

λαδτιμτί Γμπε, Ἱήαμις φετο ἄμτι αγρεη[α οοππιδίμ, 

εοᾶεπι Παδίει φμο ἀε]ίσαία ε[ οοἱἰοεαδίειτ» ἴα τε πε 

ἀἄεαπιδη]α πεὶ Φμίάεπι ἀοίογεπι πι αμὲ ἀεειπιῦεπεί ἰα- 

ῥοτγεπι ασ ἀε[αιίρ αιἴοπεπι α[γεταε. 

Οασπι ασοιάτε πε οἵις ευ ]πδρία νε] ποτνῖ τε] πιι- 

Γεω] Ἱπάμπαι ΠΙ αἲ Ππιοτῖοτῖ ρατίε ππδπηρτί, Ππῖ. νε] αὐ 

οκτογ]οτῖ νε! αὐ Ἰπβετῖοτί, εοπβαϊ ραγίεπι απο ΡεΥγετίαΠι 

ε[ο,΄ Βεοίε Ισίν ἀῑπῖε οπιπῖα Ίαεο Ῥεγνοτίῖ, πδῖ ἰἑοίππι 

Ῥπασμάπι τε[αρϊ]πείασ, Δο πε Ἰοηρίας οχεωρία ρείαωυς, 



[- 
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2ὲ του τὰ νεῦρα τὰ ἐπὶ τὴν ἐντὸς χώραν ἀφικνούμενα τῆς 
ἄκρας χειρὸς ἐμβάλλει τῷ πήχει περὶ τὴν ὅλην κεφαλὴν 
τοῦ βραχίονος. ἐὰν οὖν ὑπτίαν ἐργαξώμεθα τὴν χεῖρα, συµ- 
βήσεταυ τὴν μὲν ἀρχὴν τῶν νεύρων τῶν κατὰ τὸν πῆχυν 
ἐκ τῶν ἔνδον εἶναυ μερών, τὴν τελευτὴν δὲ ἐκ τῶν ἄνω 

(554) μερῶν. ὡσαύτως δὲ καὶ τῶν μυὼν καὶ αὐτοῦ τοῦ 
κατὼ τὸν πῆχυν ὁστοῦ. πάντων γὰρ τούτων ἐκ τῶν ἔνδον 
μερών εἶσιν αἱ ἀρχαὶ καὶ κατὰ τὸν κόνδυλον τοῦ βραχίονος, 
ἱκανοὶ ὃ᾽ ἦσαν καὶ οἳ μύες μόνου διαστραφέντες ἑκανὴν 

ὀδύνην ἐργάσασθαι, διὰ τοῦτο δὲ καὶ φλεγμονήν. εὲ ὃδ᾽ ὡς 
“Ἱπποκράτης αξιοι τὴν χεῖρά τις σχηματίσειεν, οἳ ἐκ τῶν 
ἔνδον μερών τοῦ πήχεος ἀρχόμενου μύες ὅλου κείσονεαυ 

κατὸ τὸ ἔνδον, οἵ τ ἐκ τῶν ἐκτὸς ἐνταῦθα καὶ οὗτου τὲ- 

τάξονται, καθάπερ γὲ καὶ οἱ ἄνωδεν ἓν τούὐτῷ τῷ  µέρευ 

φυλαγθήσονται δι ὅλου τοῦ κὠλου. ἓν δὲ τοῖς ὑποκάτω 

τοῦ πήχεος οὐδ᾽ ἔστιν ὅλως μῦοι εἰ δὲ σοε μέλει τῶν 

περὶ τὸν πῆχυν ἁπάντων μυῶν ἐπίστασθαυ τὴν Θέαιν, ἐκ 
;ποῦ πρώτου τῶν ἀνατομικῶν ἐγχξιρήσξων µαθήσῃ.. ἔχειᾳ ὃ; 

πεχνὰ οπὶ αἳ Ιπτετιοσί ρατίο {ετιιπίατ αἆ παπατα οσΊα οἹ- 
Ρίο Ἰππσαπίας οἴτοα Τοΐαπι Ἠπππετὶ . οαρᾳῖ,.. Εἰεί Ἱίβφαε 

τε[αρϊπαϊο Ῥτασμίος τπἱ πεγνοτααι απῖ οπρῖίο αραπίαν 

ἵωδία αἩ απζεγιοτΙ Ρρατίε οο]]οσεπίασς, Άπες α [αρεσίοτ]. 

Ιάεπι αοοϊἀοε πια[οα]1ς εἳ Ίρβας ουΡΙῖ οἳᾳ: Ἠοταπι επῖπα 

οπιπῖππα ἀπ]α αἳἲ αηίετιοτϊ Ρατίε Γαπί Ἰαχία ἴπρεγοπ]απα 

Ἠππιεσῖ,. Ῥοϊεταπῖ απίεπι Ῥεχ [ο πια[οπ], απππα Ῥετγετίο- 

τεηῖας, αἈαπάο ἆο]οτεπι εχοϊίαχο αἴηαε εα ἆε οσα{α ἁπῃαπι- 

πιαΙοπεπα. δί ααῖς ααἴεσπι Ὀχαομίμπ ἩσιιτανενΙε, αἱ ΗΠιρ- 

Ῥουγαίες πε, ποι[οπ] απῖ αἳ Ππέεγιοτὶ ρατίε οαΡΗῖ οσἵτ-- 

Τατ {οί αἲ Ἱπῖεγῖοτ Ῥατίε οπΡΙΙ {1 ετααῖ, απῖ αὖ εχίε- 

τΙΟΥ1, 1π Ἠαο Ππιλίεν οοπαπεραπίανγ: οαεπιαάπιοᾷαπα απῖ 

α. [αροτῖοτί Ρροβίαπι α {[αρετον ἰπεραπίας ἵπ τπῖνετ[ο 

Ππεπηητο, ΑΝ Ιπζεκ]οτί απίεπι ου: ρατίο πα]]πς Πίας οἳ 

οπιηίπο παπμ[οσ]ας, Γεὰ 4 οπ)δ1Εἱ παα[οπ]οταπι οπαπίι {Πα 

οοδπο/οστο ΠΡΙ ουχγᾳε εΏ, εκ Ῥγίππο Ἰρτο ἆς Ιποϊάεπάο- 

χάπι «ΟΥΡΟΤΙΠΙ ταίῖοπο αἀά][οετο ροϊεσίδ; ἴαπι ες πια[οι]ῖς 



ΠΕΡΙ ΑΤΜΩΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4. 961 
Εὰ. Οτι, ΧΠ. [4061 ἔτι Εῑν Ῥα[. Ύ. (251:) 
αὐτοὺς κάν τῇ τῶν κά ἀνατομῇ 7ογραμμένουν, ἐν ᾧ βρ. 

βλίῳ συντοµώτερον «ἢ ἓν ταῖς ἀνατομικαῖς ἐγχειρήσεσιν ἀπάν- 

των τῶν ἓν τῷ σωματί μυῶν φύσις ἑρμηνεύεταυ. 
πι ῃ ή ας» 

δὲ. 

Ἀαθήινυσθαι δὲ χρὴ τὸν ἄνθρωπον οὕτως, ὅκώς ᾖᾗ τὸ ἐξε- 

χον τοῦ ὀστέου πρὸς τὴν λαμπροτάτην τῶν παρεουσέων 
αὐγέων, ὡς μὴ λάθη τὸν χειρίδξοντα ἐν τῇ. πατατάσευ εἰς 

ἑκανώς ἐξίθυνται. τοῦ γε μὴν ἐμπείρου οὐδ᾽ ἂν τὴν χεῖρα 
λάθοι ἐπαγομένην τὸ ἐξέχον ψαυόμενον. 

Έττε κατακλίνειν εἴτξ καθίζειν ἕκ τοῦ καθίκνυσθαι δη- 

λοῦται, προσυπακούειν αὐτῷ χρὴ τὸ ἕτερον αὐτῶν. εἴτὲ 
γὰρ τὴν ῥώμην. ἀποβλέπων τοῦ κάµμνοντας καὶ τὸ μέγεθος 
τοῦ κατάγµατος,  ἐνίοτε μὲν καθήμενον, ἐνίοτε δὲ. κατακεί- 

3 , 3 3 « ” 3 ο) ” ” 

µενον ἐπιδήσεις τὸν ἄνθρωπον.  ὁπύτερον ὃ᾽ ἂν ἔχη σχήμα 

Ιποϊάεπάϊςδ, αδὶ πιπ[ουΙοχαπι οπωπῖσπα παίητα αἆ οΟΠΙροΠ- 

ἀἴαπι οοπ{ετίαχ πιασῖς ὅαᾶπι 1π 1βτο ἆα Πποϊάεπάονταπι 

οοΓροζΗτα Σ4{10Π9. 

ΧΥΠ. ο 

Ἡοππίπεπι αμίοπι «οἰοοατὶ [ο ορογίε, μὲ ᾳµαε ραχς ος 
Ῥτοπαίπεί ρταε[απείμπα ἰωππίπιπα [ρ]επαιάί[πιο ὀδυετ/α 

[Πε μέ τη εκΜεπ[ίοπε Ἱπαπμ ορεγαπῖεπι ἰαίεαξ, Ἰιμπα [αεῖς 

[τε ἐπ ἀἰγεείμπαι οοπ[ἑεμία. Ίο επῖτπι ΡτοΓεσίο ρεγιεὶ 

ατεἰ[ιεῖς αἀπιοίαπα Ἱπαπµτα 05 Ρτοπεῖπεπς οοπασἰµ ἴαιετε 

Ροιε[ῖ. 

ές Σ΄ κἩ 

Φ]νε ἆεοιπιΏεγε [νο {[οάετο πειρο παθἰκνυσθαι, Ίος 

ε[ϊ οο]]οσαχῖ, ἀεο]ατοίωσ, εοταπι αἱίεταπι πίχαπι ἀρίο Ἱπίε]-- 

Ἠσεπάππι εἴ, δἱ παπιαο ἔππι υΙγίαπα τορας ἵππι {γαοίιι- 

τας πιαρηἹπάΙπεπι τεοῖρ]ας, Ππετάαπι αυϊάεαπι ἀεοππιρεῃ-- 

ἴεπι, ἀπίετάαπι Ὑετο [εάεπίεπι Ιποπιῖπεια ἀε]ιρανετῖ,. ΑΙ 

πἱθχν19 Πσαχαίαφ Παβίτας Ῥτοβαπίίαπι Παπαίπαπα Πρ]οπάσχόπα 
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Εά. Οµατσι,. ΧΗΠ. [166. 167.1 ο Εὰ. Ρα[. . (5541:) 
πρὸς τὴν λαμπρότητα τῶν παρεουσών αγών, βλέπειν χρὴ 

τὸ πεπονθὸς µέρος, ὅπως εὐκατάσκεπτον εἴη. 

ο. ΄ -α ο 
[107] ἸΤῶν δὲ ὁστέων τοῦ πήχεος, ὧν μὴ ἀμφότερα κα- 

τέηγε, ῥᾷων ἡ ἴησις, ἣν τὸ ἄνω ὁστέον τἐτρωμένον εἴη, 

καἰπερ παχύτερον ἐὸν, ἅμα μὲν ὅτι τὸ ὑγιὲς ὑποτετα- 

µένον γίνεται αντὶ θεμελίου, ἅμα ὃ᾽ ὅτι ευκρυπτύιξρον 

γίνεται, πλὴν εἰ τὸ ἐγγὺς τοῦ καρποῦ. παχείη γὰρ ας 

τῆς σαρκὸς ἐπίφυσις ἡ ἐπὶ τὸ ἄνω. τὸ δὲ κάτω ὁὀστέον 

ἄσαρκον καὶ οὐκ εὐξυγκρυπτὸν καὶ κατατάσιος ἰσχυροτέ- 

ϱης δεῖται. ο 

“Ὅει δύο εἰσὶν ὁστᾶ τοῦ πήχεος ἐδήλωσεν εἰπὼν ὧν μὴ 
ἀμφύτερα" οὔτε γὰρ ἐφ ἑνὸς οὔτε ἐπὶ τριών 3} καὶ πλειό- 
νων εἰώθασι λέγειν οἱ "Ἕλληνες τὴν ἀμφότερα φωνήν. τῶν 

δὲ δύο τούτων ὁστῶν τὸ μὲν ὑποτεταγμένον ἐδίως ὀνομιά- 
ὃν 5 η Π η 

ζεται πῆχυς, ὃ δὴ καὶ µακρύτερύν ἐσει, τὸ δὲ ἐπικείμενον 

[οτιαίατ, ρατ α[εοία ρετ[ρίοϊεπάα ε{ε, αἱ εαπι οβΙταγσας 

{ασε [ρεευ]είητ. 

η. ΧΥΠΤΠ. 

Ο[[ίωα ομδεεῖ, Φµἱήι µίγµπηφµε ᾖ[γασίμπι ποπ εἰ, [αοϊ[ίογ 

-ε[ἰ εμγαιο. «οδὶ οὗ [μρεγιμς [αμοίαξισαι ᾗμεγέ, εἰἴαπα[ 

οτα/[[ίως τὰ εωἰαι, ῥατιῖπι φιίώεπι φμοᾶ εἰ ργο [ιπᾶα- 

Ίπεπίο [μότεπάαιμγ, ματεῖπι νεγο φιρά [αοϊίως οοσµζἐετμη, 

η Ἱππία ππαπης ]μποίμγαπα [αιοίοτὶ οοπίπραι. Όγα[]α 

παπιφκε οαγηῖς ε[ὲ, ερὶρ]ιγ[ι θμαε [μρετίογε ρατὶε απα- 

/Γεἰεω. Ό5 νυετο ἴπ[ εγίμς ἸἹεφιε «αΥΠΕΊΙ Ιιαῦει πεφµε [α- 

οἴ[ε ἰαῖει αἴφιμε ϱε[ιεΙπεΠ!ΙΙοτε επίεπ/τοπε ἰπάίρει, 

Οιοἆ ἆπο βπῖ ο[[α οιΏΙ1 Ἠΐς νεγρὶς ἀεο]αταντ: 4 απ 

μ{γαπ]ααθ {τασοίπια ποἩ ε{ι, . Ἀεφιε οπίπι Οχγαεοῖ Γαῦ μα, 

πεφιε [αρ (πρης απἲ Ρ]ητίρας ἀῑσιοπίρις ἀμφότερα, νε 

πἰταααο Ῥτοίενττε οοπ{αενεταΠί. Ἐκ 6 απίεπι ἆπορις 

οβπρις αιιοά ΓΠαριεπά[ίαχ Ῥρτορτίο ουδίία5 ποπ ϊπαίασ, απο 
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Εά. Οματι, ΧΠ. [167.] Ἐὰά. Ῥα[. Ῥ. (55ι1.) 
κἐρχίς. σαφὴς ὃ᾽ οὐχ οὗτος μόνος ὁ λόγος, ἀλλὼ καὶ οἳ 

ἄλλοι πάντες, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστόν εἰσιν ἐν τούιῳ τῷ βι- 

βλίῳ καὶ µύνα δεῖσθαυ σαφηνείας λέγω ἆ νῦν ἐξηγοῖμαι, 
"ὥστε παρὰ ταῦτά σου δύξειεν ἀσαφὲς εἶναι, σκέψαι δὴ μὴ 

τὸ ἀντίγραφον ἥμαρται. κατωρθωμένου δὲ αὐτοῦ καὶ ἅπαξ 
ἀναγνούς τι μὴ νοήσης, ἄλλὼ δεύτερόν γε καὶ τρίτον ἐπα- 

ναλαμβάνων αὐτὸ πάντως µαθήση τὸ λεγόμενο». 

ι’. 

Ἐν δὲ τοῦτο μὴ ξυντριβῆ, ολλὰ τὸ ἕτερον, φαυλοτέρη ἡ 

κατάτασις ἀρκέῃ᾽ ἣν δὲ ἀμφύότερα κατεηγῇ, ἰσχυροτάτης 

κατατάσιος δεῖται. παιδίου μὲν γὰρ ἤδη εἶδον κατατα- 

Φέντα μᾶλλον 1 ὡς ἔδει οἱ δὲ πλεστου ἧσσον τεί- 

νονταυ ἢ ὥς δεῖ. 

« ” ’ 

Τὴν ἁπλουστέραν καὶ ἄνευ μεγάλης πραγµατείας φαυ- 
λοτέραν εἶπεν. οὐ γὰρ µόνον τὸ μοχθηρὸν ἐκ τοῦ φαύλου 
δηλοῦται παρὰ τοῖς παλαιοῖς, αλλὼ καὶ τὸ ἁπλοῦν. 

[απο Ἰοησῖογ εχΙ[Πξ; αποὰά γετο Ιποππιρβίί, τατῖἩῃδ. ῬΕἶαπα 

απίεπι ε[ὶ ποπ [οἶππι Ίαεο οτ8{Ιο, [εά εἰϊαπι οείεγαρ Γεγε 

ΟΠΙΠΕΡ ᾳπαε Ἰοο ἴπ Ἠρτο [απῖ. Ώπαρ πιπο επηηςίο, «8 

Γοια εχρ]απαίίοπεπι ἀε[μάεταπί, Όπατε Παπά ρταείετ Ίαεο 

ομ/ειγαπα ε[α ΗΡΙ νἰἀεαίας, Ίαπι εχρ]οτα, 4πππι εκετηρ]ας 

πιει] ετγαγετ]ῖ, 4πο Ῥτορε οοττεοίο, { ααῖά. Γοπιε] ]ε- 

οἴππι ηοπ οοπιρτεμεπάετῖ, Ίάεπι Ἱπίαρες Ίαπι Γεοιπάο 

ἴππι {ετί]ο τε]εροΠ8 Ρτοροβίαπι ΟΠΙΠΙΠΟ Ρετοῖρ]εΒ, 

ΧΙΧ. 

ἴδί ποπ Ἰοο, [εὰ Πϊμά Γμεγίε οοπωπίπιμπα, [αεὶς [αοῖε 

Επερ]ίείογ οὶς ἴπ ἰπιεπάεπάο, αμδί πµίγµππφµε επιεπάεγε 

φαἰεπεῖμς ορογιει. «Όμετωπι ]απι φἰάἰ ρίως ]μ[ίο ἵπιε- 

[μπ. οδεᾶ ρἰετίφιιε ππῖπμς οµαπι Τες ρο/[ἐμίαι επεεπάωνιεμγ. 

ΦΙπρ]ιοίογεπι εἲ [πε πιασπο περο!ῖο Ἐποίαπι εχίεη[ίο- 

πεπι Ἱενίογεπα [ει φαυλοτέραν ΡτοπαποϊανΙ, Ίο επ]πι 

νὶμαίαπι ἀωπιίακαί φαύλου ἀῑοίίοπε, [εὰ εἰ Ίεγε εἰ Ππιρ]εχ 

αρπά γεἰετες Πρπ]ῃοαίαν. 



964 Τ44ΗΝΟΣΗΙΣ Το ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 
Ἐά, Οµασι. ΧΙ. Γ167. 1091. Ἐᾶ. Βα[. Υ. (681.) 

' κ. 

Ἄρὴ ὃ, ἐπὴν πείνωσε, τὰ θΘέναρα προσβάλλοντα διορθοῦν. 

Ὅτ Πὰ ἐξέχοντα τῶν χειρῶν ὀνομάξουσυ Θέναρα παρὰ τὸ 
3, ΄; ” 

Θείνειν, ὡς ἔνιοι βούλονται τῶν Ἰχαιρόντων ἐτυμολογίαις. 
τούτοις γὰρ τοῖς ἐξέχουσι παἰομεν ὅσαπερ ἂν παἰωμεν. 
3, 3 πο ” ” 

ἔνιοι δὲ οὐ πάντα τὰ ἐξέχοντα τῆς Ίειρὸς καλεῖσθαέ φασιν, 
3 .) ή ες 5 ἃ - ’ ΄ 

αλλά µονα τα υπο τοις µεγᾶλοις δακτύλοις. 

4 

μα. 
' . ” . ο -ϕ 

[1095] "Ἔπειτα χρίσαντα κηρωτῇῃ μὴ πάνυ πολλῃ, ὡς μὴ 

περιπλέη τὰ ἐπιδέσματα, οὕτως ἐπιδεῖγ. 

ή .- κά 3 ’ , 3 3 9 ) ο. α 

4ύο χρειαι τῆς ἐπιδέσεως εἰσιν' 12) μὲν ἑτέρα τὰ κα- 

λῶς ὑφ ἡμών ἀλλήλοις παρατεθέντα µέρη τοῦ καταγέντος 
3 . - 3 -” [ά ον . 3 ιά 

ὁστοῦ κρατεῖν ασφαλώς, ϱ) ὃ᾽ ἑτέρα δεξάµενα τὰ ὀθόνια 

κκ; 

1[Σεπεῖοπε «»εγο Γαοῖα ἀἰ[ίεπία τυοῖ]ίς ππαπιηπι αζπιοιῖς ᾱἷ-- 

γίσεπάα Γωπε. 

Όπας πιαππτπα Ρρατίες Ρτοπιπεπί, ϱ35 νο]αθ, θέναρα 

ἀπὸ τοῦ θείνειν, α Ρετοπεπάο ἀεάπεία ποπιϊπαπῖ, τί πο-- 

παΗΙ νο]απί ααῖ νεσῖς γετρογαπι ογΙσιηῖρς Παάεπί. ΊΝαπι 

ᾳπαεσοππαπθ ρεγουίῖπιας 5 ρτοπήπεπ/{ἶρας ραγίῖρτς Ῥεγοι-- 

πια,  ΔΝΟΠΠΗΙΙ ετο ΤΟΠ ΟΠΙΠε Ῥγοπιϊποπίε πια 

Ῥατίες {ο νοοατῖ Ρτοβ{επίας, [εά εαδ [ο]α ᾳααε πιασηϊς 

ἀῑσιιῖς [α]οϊαπίατ, 

: ΧΧΙ. 

Ιλεϊπάε Πίο οεταῖο ποπ αἀπιοάμπι εορἰο[ε, πὲ πε [α[οίαε 

οἰγοιπα[]μίέεπε, ία ἀευϊπειεπάμπι ε[ἓ. 

Ώπο [απί ἀε]ραιϊοπῖς α[ας; αἶίει οπίάεπι εἴι οἷ[ς 

{γαοίϊ ρατίε α ποΡίῖς ἀπίεγ Γε Ῥτορε οοπιροβίας {πίο οοἵ- 

Ώποχα, α]ίογ νεγτο 4παο Ππίεα Ἱᾳπογεπι νεὶ πιεᾷΙσαπχε- 
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-. Βὰ, Οµαςι. ΧΠ. [4681 Εά. Βαἲ. Τ. (504.) 
τὸν χυμὸν ἢ τὸ φάρμακον, ὅπερ ἀναφλεγμαντότατον εἶναυ 

δοκιµάσωµεν, ἐπικείμενον αὐτὸ φυλάττειν ἀεὶ τοῖς πεπονθόσυ 

µέρεσιν. ἔνιου μὲν }οῦν τοῖς ἐμπλαστοῖς χρώνταυ Φφαρμά- 

κοις, ἐμπλάττοντες ὀθονίοις αὐιὰ καὶ μετὰ τὴν ἐπίθεσιν 

ἔξωθεν ἐπιδοῦντες, ἔνιου δὲ χυμῷ τινι τῶν ἐπιτηδείων εἰς 

τοῦτο, καθάπερ οἴνῳ τὲ μόνῳ καὶ σὺν ἐλαίῳ καὶ πολλάκις 
τινὶ τῶν ὑγρῶν φαρμάκων, οἵα πέρ ἐσειν 3) τοιαύτη κηρωτὴ 

διττῶς σκευαξοµένη, ποτὲ μὲν ἤτου Υ ἐν ῥοδίνῳ τηκοµένου 
τοῦ κηρωτοῦ ἢ ἐν ἑλαίῳ, ποτὲ δὲ πίττης τι προσλαμβάνουσα 

ξηρᾶς, ἣν δὴ 3 
ὑγρὰ φάρμακα καὶ σὺ 
ᾗ ὑγρὰ κηρωτή. Ίίγνεται δὲ τηκοµένων ἓν ἐλαίῳ τῶν 

λάκ. Δ . , ’ 9 2 
ισσηθραν ὀνομαξουσυ κηρωτην. τὰ ὃ 
, ”’ ’ -) 

ὕστασιν ἔχευ καὶ πάχος, οἷόν περ καὶ 

3 ή 9 1} οκ | ς. ον , π΄ 

ἀφλεγμάντων ἐμπλαστρων, υπὲρ ὧν εἰρηται μὲν τι καὶ ἓν 

τοῖς περὶ τῶν ἁπλῶν φαρμάκων δυνάμεως, ἐπὶ πλέον ὃ᾽ ἕν 
” ” ή ” 

τε τῇ Θεραπευτικῆς μεθόδου πραγµατείᾳ καὶ τῇ περὶ συν- 
3 ” 5 ; ” 

Φέσεως φαρμάκων δυνάµεως. ὃ ὃ᾽ οὖν “Γπποκρότης ὑγρῷ 
” Δ 3 ΄ ” 

μὲν κηρωτῇ κέχρηται. πολὺ μὲν γὰρ ἀφλεγμαντοτέρα τῆς 

ἴππα οχοορετῖηί αποᾶ ΙπΠαπιπια[]οπῖς ΡτολϊρΙοσῖαπα ε[[α 

εκρ]οτανετίπιας, αΠεαοίῖ ραγάρας Ἱππροβία {ποαχγ. Πίαφπο 

ποππι]]ϊ ααἶάεπι οπιρ]α[Ιοί πιεᾷιοαπιοπς πυἱππίας 1ρία 

Ἠπίεϊς Ππάποεπίεςδ, α 4ΠογΏπα ΙπιροΠίΙοπο 1οεῖφ {α[οΐας αἆ- 

Ἠϊρεπί, Ἀοππι]Ι νετο Ἡππιοτιπι αἆ 1 αΙάοπεοτηπα αἷῖ-- 

απεπι Ιπσεταπῖ, 4πα]ε γίπαπι γε] Ρεν [α νε] ουπι οἱεο; οί 

{[περε Παπιάοταπα πιεάιοαπιεηίοταπα αηαοά, απαίο οεταίαπα 

ο[ἱ αποά ἆπορας πιοάί Ῥταερατδίαγ. Ἰπετάμαι οπίάεπι 

οετα νε! 1Ππ 4ηυα τοίασεα γε] οἶεο Παπαίας; ἀπίετάμπι νετο 

Ρίοῖ ατἰᾶαε ρογίῖο α]οῖίατς ο παπι Ρίοειαι οεγαίατη ποπηῖ-- 

παπί, ΘῬεᾷ Ηφαϊιάα πεάϊοαπιεπία ἴαπι οοποτεΙοποπι μπα 

οτα[Ππάἵπεπα {οτήπίας, ο/αςππος{ Πᾳαϊά σπα οεταίαπι οκ]-- 

1. Ἐϊαπί απίοπι οἳ ος επιρ]α[χῖς ἀπ[απιπιαοπεπα Ῥτο- 

Πϊρεπ/ίῖριας 1π οἶοο Παᾳπαίῖς, 1π αἱρας ἴαπα 1π Ίρτι ἆθ 

Ππιρ]ιοῖαπα πιεάϊοαπιεπίοταπα {αοι]ία αρα ργοΙίαπι ε[ι ἴαπα 

8ο Ἠβετα]ας Ἱπ οροετίρις5 πιεϊ]μοςί πιεάεπαΙ εἳ απ ορετῖρας 

4ο εοπιροβίογαπα πιεάϊοαπιοπίοναπι {αοπ]ίαριςδ. Ἠϊρρο- 

εταῖος ἀρίίαν Πφπϊζο οογαῖο α{Πς ϱΠ, αποά πππ]ίο ππασὶ5 
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Ἐά. Οµασι, ΧΙ. [108.1 Γά. Ώα[, Ῥ. (31. 5399) 
σκληρᾶς ἢ ὅπως ἄν τις ὀνομάξειν ἐθέλοι. τοῦ δὲ ποσοῦ 

καὶ τὴν χρῆσιν αὐτῆς ἐδήλωσε τὸν σκοπὸν εἰπων μὴ πάνυ 

πολλῇ, ὡς μὴ περιπλέῃ τὸ ἐπιδέσματα. τὸν ὃδ᾽ ἀντικείμε- 

νον ὅρον οὐκ ἐδήλωσεν ὡς ἡμιῶν νοούντων. ἔστυ δ᾽ αὐτὸς», 

ὡς ουδ᾽ οὕτως ὀλίγη κηρωτῇ χρῆσθαι προσῆκεν, ὡς φθά- 

σαι ξηρανθῆναι τὰ τῶν ἐπιδέσμων ὀθόνια, πρὶν ἐπιλύεσθαυ 

διὰ τρίτης. ἄξιον ὃδ᾽ ἐπισκέψεως ἐστι διὰ τί κηρωτῃ κὲ- 

λεύει νῦν χρῆσθαι. καΐτοι γε ἐν οἷς ἐξέσχεν ὁστοῦν τοῦ 
δέρματος οἴνω Ίρώμενος αὐστηρῷ μέλαν. δοκεῖ δέ µου 

φρονεῖν μὲν ὥσπερ γενναιοτέρου βοηθήμε 
τοῦ οἴνου, παραλείπειν ὃ᾽ αὐτὸν ἐπὶ τῶν ἄλλων καταγµά- 

τος εἷς τὰ τοιαῦτα 

των, ἐν οἷς οὐκ ἐγυμνώθη τι τῶν συντριβέντων ὁστῶν διὰ 

τὸ πολλης ἐπιμελείας δεῖσθαι τὴν χρῆσιν. εἰ μὴ γὰρ συνε- 

χῶς ἐπιβρέχοιτο, μεγίστη γί- (652) νεταυ βλάβη Σηραινομέ- 
νων τῶν ὀθονίων. ἐπιβρέχειν δὲ συνεχώς καὶ μάλιστα νύ- 

κτωρ οὐκ ἐθέλουσιν οἳ πλεῖστοι τῶν ὑπηρετουμένων τοῖς 
κάμνουσιν. αλλ ἐπεί περ εἰς τὰ ἔσχατα νοσήματα αἱ 
έσχαται θΘεραπεῖαυ εἰς ἀκριβείην κράτισται, διὰ τοῦτ ἐφ 

ἹπΠαπιππαίΙοπεπι οοδθτοεῖ οπαπι ᾳποά ἁαταπι ο απἲ αποά- 

οαπααε απαῖδ αἰπᾷ ποπΙηατο νο]πεγῇῖ,  ἹΜοάμπι απίεπα 

πἰοπαϊ Ἠπ]αςπιοάϊ οεταίο [οοραπ Ἠ]5 νοχρίς ἀεο]αταν]{, 

ΠοἩπ αἀπιοάσπα οορίο[ε αἱ πε {α[οῖαε οἴτοππιΠιεπΕ, εοη- 

ἱτατίαπι. Ψετο ΤεγπιΙπιπι ποη ἀεε]ατανιί, Ἰἴαπηιαπι ΠΟΡΙ6 

Ππίε]1σεπίίθας. 15 απἴεπι ε[ὶ πε Ἱία ραῦςο οεταίο π ἆε- 

οεαί, αἱ {α[οίαταπι Ἠπίεα Ποοε[σαπί, Ργιαδᾳααπω Γεγίῖο ᾳπο- 

ααε ἀῑε [ο]ναπίατ. ΑΙ ους Ιπρεγαί πιπο πμ οεγαίο, {ρε- 

ομ]αίίοπε ἀϊσπιπι εΠ. ἈΝαπι 1π φπἴρις ο5 ουῖεπι εκοε(1ε 

αμ[ογο νΙπο Ἠῖβεο π[ας ε[,. ΜΙμΙ απίεπι νἰάείατ νίπαπι 

εχοοσ!ἰα[ο αἆ Ίαεο ἵαπαπαπι πορί]αφ Ῥταε[αάϊαπα, Ίρβαπι 

νεγο 1π α]πίς {αοατῖς οπ[α, 1π απἶρας οοπ[τιίοταπι ο{- 

παπι πα]]απι ηπζσαίαπι ε[, ᾳαποᾶ νιπὶ α[αςδ ἀΙβεπιῖαπι ρο- 

Παΐες. ΝΙΠ οπίπι α[πάαα Ἱπ[απάαίας, ππαχίπια εχ[οσαίο- 
ταπι ο[παπι οβοσίίασ Ἰαε[ο,. Οπῖ επῖπι Ιαροταπίβρας 1Π{εγ-- 

νίαπε, εοτΙπα Ρ]αχγ]πιϊ «οππΠαο ἆο ποοία Ρταε[εγ[ῖπι γη ᾶπα 

Ἱπ[απάετε πο]απῖ, Ὑεταπι απἷα εχἰτεπιῖ πιοτρῖς εχίτεπια 

τεπιεάῖα οπιπΊπο Γαπί ορίίπια, Ρεορίετεα 1Π απ]θας 05 Ρτο- 
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Εά. σμασί. ΧΠ. [168. 109. ] ΚΕ. ῬΒα[,. Υ. (535.) 
ὧν ἐξέσχεν ὁστοῦν οἴνῳ χρῆσθαυ κελεύει, ἔνθα δὲ χρῆται 

τῷ οἴνῳ, περὶ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ τὼ πλείω. κνυνὶ δ᾽ 

ἀρκεῖ τὸ γε τοσοῦτον εἰπεῖν, ὡς ἐπειδὴ τὰ ἄλλα κατάγματα 

καὶ χωρὶρ οἴνου δύναται θεραπεύεσθαι, μόνη τῇ κηρωτῇ 

χρωµένων ἡμῶν οὐκ ἀναγκαῖόν ἐστιν ἐπ αὐτῶν προσφέ- 

ροντας ἁμαρτεῖν ὑπύτε μέγα διὰ τὴν τών ὑπηρετουμένων 
αμέλειαν. ἔνθα δὲ μέγας ὃ κἰνδυνος, ἐνταῦθα καὶ αὐτοὶ 

μὲν ἑκόντες οἱ ὑπηρέται ταλαιπωρεῖσθαι προαιροῦνται καὶ 

ἡμῖν δὲ παρακαλοῦσιε πείθονταν. καὶ μέντοι καὶ συνελέστε- 

ϱον ἐπιφαινόμεθα τοῖς τοιούτοις διὰ τὸ τοῦ κινδύνου μµέ- 
γεθος ἐνίοτε καὶ παραμένοντὲς ὕλης νυκτὸς, ὕταν μὴ σφό- 

ὃρα θαῤῥωῶμεν τοῖς ὑπηρέταις τὼ κἐλευόμενα πρᾶξαι πάντα 
καλώς. 

κβ. 
[469] Ὅπως μὴ κατωτέρω ἄκρην τὴν λερά δεν τοῦ 

ἀγκῶνος, ἀλλὰ σμικρῷ καὶ ανωτέρω, «ὡς μὴν τὸ -αἷμα ἐς 

ἄκρον ἐπιρῥέη, ἀλλὰ ἀπολαμβάνηταυ. ι 

πηπεῖς, σίπαπι π[αχραγο Ἰαρεί, Αἴ πΡὶί νῖπο αΠίατ, ἆο 

1ρβας {αοσ[ῖαίε ρ]αγα ἀῑρίατι {απιαδ. ΊΆαπο απίεπι Γ[α[ποιί 

ἴ]]α ἰαπίαπι επαττα[ε, Ύπάπα αἰας {ταοίαγαε εἰῖαπι αΌκδηιια 

νίπο {[οἱο οεγαίο πορίῖς πεπίῖρας ομτατί Ροϊπετίη!, ΠΟΠ 

πεσε[ε είζε Σπ 5 ουγαπάῖς ααὶ ΥΙπΙπα αἀπιονεπί, 605 Ππ-- 

[εγάαπι οὗ ππΙΠτογυπ πορ]σεπίίαπι σταν]ῖε; Ῥεοσαθ. 

Ταπο ααἴεπι πιβρηππα Ππουιπαβαῖ ρετιου]άπῃ, ἵαπο εἴῖαπι 1ρί[ 

τηϊη] [τί [ϱ Ίαβογες εχαπί]ατο οοπβΙ(παΠΕ, αἴᾳαθ πορίς Ίπι- 

Ρεταπ[ῖριις ραγεΠί πεο ΠΟη οἰῖαπι 8 {γεφπεπίῖας α[απιυς 

εί Ππίετάμπι οὗ ρετ]ου]ϊ πιασηαάϊπεπι απϊγεγ[απι ποσίεπι 

ΙΓΊΠΙΠΟΥΑΠΙΠΥ, Ύπάπ ΠππΙ [Πχ] Ἱπιρεγαία οπιπ]α αλ ὴ Ρει-- 

ἄδετε ποπ αἀπιοάαπι οοπΠ(Ιηας. 

ΧΧΠ. 

Όι πε [ιωηππα ππαπις ομδΗἱ [επι ἱπ]εγίογ, ἴπιο ραμίο εἰίατα 

Γμρεγίογ εοἰἰόσείμνν 9ο [απβμίὶς παπίπιε αἂ ἵπιμπα εκ-- 

ἔγειπµπαῃ ἄε]μαε, [εὰ γενοσειµ/. 



ο. 
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Ἐά, Όµασι, ΧΗ. [108,1 ο Ἐὰ, Βα[. Ὑ. (5951) 

Ὅτε μὲν οὖν οὕτως σχηματίζεσθαι προσήκευ τὸν πῆ- 
χυν ὡς ὑποτετάσθαι μὲν τῇ κερκἰδε, γωνίαν δὲ ὀρθὴν ἑἔρ- 
γάζεσθαι τερὸς μὲν τὸ τοῦ βραχίονος ὁὀστοῦν ἔμπροσθεν εἴ- 
ϱηταυ. δυναμένου δὲ τούτου γίγνεσθαι καὶ κατωτέρω τῆς 
ἄκρας χειρὸς, ὡς πρὸς τὸν ἀγκῶνα, καὶ ανωτέρω, εἰκότως 

ἐπιδιωρίσατο καὶ περὶ τοῦδε, κελεύσας ἀνωτέρω βραχὺ τὴν 
ἄκραν τοῦ ἀγκώνος χεῖρα ἔχειν. ἴσμεν γὼρ τὰ κατάῤῥοπο 
σχήματα ῥευμάτων αἴτια γιγνόµενα τοῖς πέρασι τῶν κώλων 
καὶ διὼ τοῦθ ὡς οἱ δι ὕλης τῆς ἡμέρας περιπατήσαντες, 

οἳ ὃ᾽ ἀλεώτερά πως ἔχοντες τὰ σκέλη πρὸ παντὸς ποιοῦν- 

ται, νύχτωρ αὐτὸ σχηµατίξειν ὑψηλότερα τοῦ ὕλου σώματος. 
οὕτως οὖν κἀπὶ τῆς ὕλης χειρὸς ὁ “Γπποκράτης κελεύει φυ-- 
λάττεσθαι μὲν τὸ κατάῤῥοπον οχῆμα, µὲταδιώκειν δὲ τὸ 

ἀνάρῤῥοπον. κἂν ἐπὶ πλέον ὃ᾽ αὐτὴν ὑψηλοτέραν ἐκέλευσε 
τοῦ αγκῶνος ἴσχειν, εἰὲ μὴ καὶ τοῦτο τὸ σχῆμα τοῖς ἓν αυτῷ 
χρονίζουσιν ὀδύνην παρεῖχεν, ὅλη τε τῇ χειρὶ καὶ μάλιστα 
ποῖς προσθίοις τοῦ βραχίονο µυσίν. ὅτυ μὲν οὖν ὀδυνώ- 
δές ἐστιν ἡᾗ πεῖράἁ σε διδάξει. τὴν ὃ᾽ αἰτίαν τῆς ὀδύνης 

Οποά Ιβίίας ουρτίαπι τα Πσατανϊ ἀεοεαί αί τ8ά1ο Γα0-- 

Ἰϊοϊαίατ εἴ απσα]απι τεοίαπι αἆ 08 απηεσ] αἰβοϊσηι {αρε- 

τίᾳς επαποϊαίαπι ει, Όσαπι απίεπι Ἠοο Πεν ΡοίΠί εί Ἱπ- 

{εγ]οτί [απιπιαες πάπας πἱ οἳ αἆ ουδ] Πεκαπι Γαρεγίουί 

χοβίοπε Ῥο[ία ππεπ]ίο Ἠοο 4ποαπε ἀε[βηϊνῖε, οαυαπι 1πιρε- 

ταντἰ Γππππιαπα ππαπαπι ουβΙΙ Ίεχα ραπ]ο {αρετίογεπι Ία- 

Ῥετθ. Νονίπιις επί ἀεογ[απι Ργορεπάεπίες βριγας {μπι- 

πηῖς πηεπαῦτίς Πακίοπιπι οαη[α5 εἰΠοὶ, Ῥτορίετεα ᾳπεπιαά- 

αποάππι εἵ ἆπΙ ἰοΐίαπι ἀῑεπι οβαπιρα]απὶ εἰ απἴρας ογαγα 

οα]1άΐοτα [απῖ οπιπῖπο εχ][ηπιαπῖ αρία ποοία Ἀπϊνεχίο οοἵ-- 

Ῥοτε ΓαῬ]πι]οτα ΟΟΠΙΡΟΠΘΤΥΟ. ᾖἸίασιε {1ο Ἱπιρεταί Ἡιρροοτα- 

ἴε5 ἀεοτ[απι ρτορεπάεπίεπι Πριταπι νιίατ, [ατ[απι νετο 

{επάεπίεπι [εοίατ]. Ὁποά[ ἀρίαπι πιαπαπα ουΡΙΙ ]αποίπτα 

ππ]ίο ΓαὈΗπιίογοπι Πριτατί. ]α[ΠΠεί, Ἱα]αθαιοίί Παρτίας 

αεσεῖς 1Π 1ρ[ο ἀῑα ππογαπβρας απῖγετ[αε πιαπαῖ ἆο]ογοπι 

εκοϊἰατεῖ, ρο[ππιππι(αθ απ[ετιογίρας Ἰμπιοτί παίοι]1ς. 

Τίαφπο Ίππο Παρίίαπα ἀο]οτίβοαπα ε[[ε ἀοοεβῖξ οκρετ]επίῖα, 

ἀο]οχῖς γετο οα/απι πηπ{οιι]οχπι Πεσατας οαΡΙΙ ατει]α- 
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αν Ο]νασε. ΧΠ. [169.Ί ' «Εάν Βα[, Υ. (552.) 
Ἡᾖἶ φύσις τῶν κινούντων μυῶν Σχ κατ ἁγκώνα διάρθρωσιν 
ἐπιδείξεται. εἰσὶ γὰρ οἳ κατὰ τὸ πρόσω τὲ κἀκ τῶν ἔνδον 

μερών τοῦ βραχίονος, οὓς ὅταν κάµπτωμεν τὸν πῆχυν ἐπὶ 
τὴν ἰδίαν κεφαλὴν ἀνασπώντες καὶ τείνοντὲς ἄνω συνανα- 

σπώμεν καὶ συνανατείνοµεν ἑαυτοῖς ὅλον τὸν πῆχυν, εἰς ὅσον 

ἐμπεφύκασι τοῖς κάτω µέρεσιν ἑαυτῶν, ὡς μὴ τὸ αἷμα ἐς 
ἄκρον ἐπιῤῥέῃ, αλλ ἀπολαμβάνηται ἐς ἄκρην. τοῦτο ἄνα- 
φέρειν ἐχρῆν πρὸς τὸ μὴ κατωτέρω τοῦ ἀγκώνος ἄκραν τὴν 
χεῖρα ἔχειν. διὰ µέσου δὲ ἀμφοῖν εἴρηταυ τὸ, ἀλλὰ μικρῷ 
ἀνωτέρω, ὡς εἶναι τὸν ὕλον λόγον τοιοῦτον. ὅπως δὲ μὴ 
κατωτέρω ἄκραν τὴν χεῖρα ἕξει τοῦ ἀγκώνος, ὡς μὴ τὸ 
αἷμα ἐς ἄκρον ἀπολαμβάνηται, ἀλλὰ σµικρῷ ἀνωτέρω. 

κ}. 
"Έπειτα ἐπιδεῖν τῷ ὁθονίῳ τὴν ἀρχὴν βαλλόμενος κατὰ τὸ 

κάτηγµα. 

ΏΟΠΕΠα πιογεΠ πι Παΐμτα ἀεπιοπ/[ιγαβαί, Ηϊ παπιαπε [απί 

{ππα αἳ απἰεγίοτίρα ἴππι Ιπιογίογίρας Παπιεί Ρρατήθας, 

απο πδῖ ΠεοΙππας αἆ Ργορτίμπα οαραῖ οοπίταµαπίητ εί 

Γατ[απι ἰεπάυπίας, οππιααε 1ρῇς {οΐας οπρΙίας [πω] οοπ- 

{ταλ]ίαν ο [ατ[απι νετίας ἴεπάίατ, 1π απεπι Γαἱ5 1πηῖς 

Ρατήδας Ππ[εταπίαν, Νε [αηριῖ αἆ εχίτεπιαπη ἀεῇῃααί, [εά 

τεγοσθίατ,. Ἠϊο ἴεχίας αἆ 1]]απι τε[εγεπάας ε[, πε [απιπια 

ππαΏας ουβΙΙ Πεχα Ἰπ{ετίοτ οο]]οοείπτ, Ίπ πἰτίδααε απίεπι 

πιοᾷΙο Ίαεο Ιπ[εγυῖξ, 1πιο Ῥαπ]ο εἰῖαπι Γαρετίος, πῖ ἴοία 

οταἰῖο {ἲ Πα]αδπιοάί: πέ πο ΓΠπιπια πιαπαδ οαβΙῖ Πεχα 

ΙΠΓεΓΙΟΤ, 1ΠΙΟ Ῥαπ]ο εἰἶαπι [αρετίοτ οο]]οοείατ, πο [αησαῖφ 

ΠΟ αἆ παπα θχίτεπιαπι ἀεῃμαί, [εἆ τεγοοείατ. 

ΧΧΠΠ. 
΄Ῥοῇεα Ιίπιεο ἀε[ίσατε οαρίιε [ωρτα [γαείιγαπα ἴπ]εεῖο. 

ΟΑΙΕΝὺς ΤΟΝ, ΧγΙΙΙ, ΡΑΒδ ΤΙ, Α α 
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Κά. Οπατι, ΧΠ. [169 4170.Ί Εὰ. Βα[. . (039.) 

Τὸ τὴν αρχὴν βάλλεσθαί τε καὶ μη βάλλεσθαι κατὰ 
τὸ κάταγμα διττώς γίγνεται, ποτὲ μὲν κατὰ τὸ μῆκος τοῦ 
κώλου νοούντων ἡμῶν αὐτὸ, ποτὲ δὲ καὶ καιὰ τὸ πλάτος. 

ὅροι δὲ τοῦ κατὰ τὸ μῆκος βαλλομένην τὴν ἀρχὴν τοῦ ἔπι- 
δέσµου τὸ τὴν πρωην αὐτοῦ περιβολὴν ἐν κύκλῳ }ιγνομέ- 
νην ὕλον σκεπάδαυ τὸ κάταγιια. εἰ ὃ᾽ του τοσοῦτον ἄνω- 
τέρω περιβάλλοις, ὡς μηδ᾽ ὅλως φαῦσαι τοῦ συντριβέντος 
) κατωτέρω πάλιν αὖ τοσοῦτον, ὡς μηδ᾽ ὅλως ἄψασθαι, 

τοῦτ ἂν ἀληθῶς εἴπου τις μὴ πατὰ τὸ κάταγμα τὴν ἀρχὴν 
τοῦ ἐπιδέσμου. οὕτως µοι νύει κατὰ τὸ κά- [170] ταγµα 
βάλλεσθαί τὲ καὶ μὴ βάλλεσθαι τὴν ἀρχὴν τῶν ὀθονίων, 

κατὰ τὸ πλάτος δὲ, ἐπεὶ ὃ᾽ ἂν αὐτὴν πρώτην ἐπίδεσιν ἐπί-- 

ὄεσμος τοι 7ε τῇ τοῦ κατώγµατος 3) ἐξωτέρω ποιήσεται. 
ἐνταῦθα μὲν οὖν ὃ “Ιπποκράτης ὡς πρὸς τὸ μῆκος τοῦ 
κώλου βλέπων ἀπεφήνατο τὴν ἀρχὴν βάλλεσθαυ κατὼ τὸ 

κάταγμα, τουτίστι μήτε ταπεινοτέραν μήθ ὑψηλοτέραν 
αὐτοῦ. δηλοῖ δὲ ἐξ ὧν ἐπιφέρων εἶπεν ' ἐπὴν δὲ περιβάλλη 

. Ἠαεο [επῖεηίῖα, αἆ {γαοίαταπι οαραῖ 1Π]οΙ εἴ πο 1π- 

Πο ἆιιοῦας Πί πιοάῖ: Ιπίετάαπα απ]άεπι ποβρῖς 1ρίαπι [ε- 

οππάσπι ππεπιρηὶ Ἰοηρφπάϊπεαι αοοϊἰριεπᾶραςδ, ἀΙπίετάμπι 

γετο αἱ Γεοππάαπι Ιαιάιπεπι. ΤΓετπιῖπϊ απίεπα 1Π]1οῖεπᾶΙ 

Γα[εῖαο οαραί 1π Ἰοπριπάίπεπ [απ Ἠῖο Ῥείπιαπι {α[οῖας 

οἰγοιπινο]ιοπεπα 1π οἵῬεπι {αείαπι αηϊγετίαπι {γαοϊπταπι 

ορετῖτο. Οποά([ νε] {απίορετε ΓΠαρεσίμς Ιπ]ῖεῖας, ο 1.πα τί 

Γγαοίυταπι Ππ]]ο πιοάο οοπηραί νε] τιγ[απι {απίο 1Π{8-- 

τῖαδ, παπι πί αἆ Ἰρί[απι αοοεἀἆαί. Ἠοο {α[οϊαε εαραί {ετο 
απῖς αΠετε Ροΐετί ποπ [αρτα {γαοίηταπι ΙΠ]εοίαπῃ,  Θίο 

η ΗΙ Ιπίε]]Ιδε [αρτα {γαοϊπτατα 1η]ιοί εἳ Ποπ 1π]ιοί οαραί 

Ἠπίεογαπι, Γεά ἵπ Ἰαίπάϊπεπα, ᾳπαπα [οἴ]οεί ῥτΙποαπη 4ε- 

Ἡσαίίοπεπι {α[οία αααἀθηίεπιας {ταοίπχαε αιΐ εχἰετίης {εος- 

η, Ἠϊο ἀσιίατ Ἡϊρροοσταίες ἵαπφααπι αἆ πιεπιρτῖ Ἱοπρῖία- 

ἀἴπεια [ρεοίαπθ {α[οίαε οαραῖ [αρτα {ταοίαχαπα ἀπ]ιοί ἆε- 

ππποϊανιί, Ἰοο εἰ πεαιε {Γαείηταθ Ἰπ[ογίας, πεφᾶο Γαρ]ή-- 

πι]Πδ. Όυαε Ρτοβῖα{ί Ῥες ο 4παθ 8 γειρῖς 1π{ετί, ααπι, 

ποιῖ τν πῬὶ {αρτα {αοίαταπι Ῥϊ5 ἴετγε οἰγοππινο]γεσῖ, Γηγ- 
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κατ αὐτὸ δὶς ἡἢ τρὶς, ἐπὶ τὸ ἄνω δεδέσθω ἐπιδών. ἐν δὲ 

τῷ κατ ἐητρεῖον, ἔνθα φησὶ τὴν ἀρχὴν βάλλεσθαι μὴ κατὰ 
τὸ ἕλκος, ἀλλ ἔνθα καὶ ἔνθα, πρὸς τὸ τοῦ κώλου πλάτος 

ν , Ξ ε ο / » ο) . » ν 
ἀναφέρων εἶπεν, ως δηλοι πάλιν κάνταῦθα το ἕνδα ἢ ενθα. 

ταύταις γὰρ ταῖς φωναῖς οἳ Ἕλληνες χρῶνταυ εἰς πλάτος 

δηλοῦντες,. ἐν πολλοῖς δὲ τῶν ἀντιγράφων κα) λέξις οὕτως 

έχει" ἀρχὴν βάλλεσθαι μὴ ἐπὶ τὸ ἕλκος, ἀλλὰ ἐπὶ τὸ ἅμμα. 

κδ.. 

᾿Ερείδων μὲν οὖν, μὴ πιέζων δὲ κάρτα. 

Γὴν συμμετρίαν τῆς ἐπιβολῆς τῶν δεσμῶν ἐν τούτῳ 
τῷ λόγῳ διδάσκει. γρὴ γὰρ ἐρηρεσθαι μὲν αὐτοὺς εἰς 
τοσοῦτον, ὡς φυλάττειν ἀκίνητον τὰ κεχωρισµένα πέρατα 
τῶν ὀσεῶν, οὗ μὴν οὕτως γε πεπιέχθαι σφοδρώς, ὣς ὁδύ-- 

νην παρέχειν τῷ κάµνοντι. πᾶσα γαρ ὀδύνη χρονίζουσα 
καὶ μάλιστα ἐκθλίψεως αἰτία φλεγμονῆς }ίγνεται, σκοποὶ 

μὲν οὗτοι τῆς τῶν ἐπιδέσμων πιέσεως, ἀκριβῶώς ὃ᾽ αὐτῶν 

Γαπι ἀπίαϊίας ἀε]ραίο. Αἲ ἴπ Ίμτο ἆε πιεᾷϊοαἰχίπα, Ίποι 
1πᾳυ1έ, {α[οίαε οαραίΐ Ὠοπ {αρεγ π]οις ἀπ]ιοιεπάαπι, [εᾷ 

Ἠπο ααί 1]μο, Δά πιεπιὈτὶ Ιαπάϊπεπα ΤείΕΥΘΕΠΒ ῬΤΟΠΙΗ” 

οιανῖε, υἱ Πἴεταπι ἀεο]αταί 5 γετρῖς, Ἠπο απϊ 1]]πο, ἩἨίθ 

επἶπι νοοῖρας Οταεοῖ υἱμηίας αἆ Ἰαὐιάϊπεπι [ρεοίαηίεβ, 

Ίπ πια] απίεπι εχεπιρ]ατίρις Τεχίας Πο Ἠαδρει: {α[οΐας 
οαραί Ἰη]οὶ ποπ αἆ π]οιβ, Γεά αἆ ποάαπα τε[εχίητ. 

ΧΧΙΥ. 

δίο μὲ [Υπιεε φιϊάεπι, ΟΠ ἔαπιεπ υε]επιεπέεΥ οοπιρΤΙΤΠαΕ. 

Πουεί Ίοο Ίοοο νΙπου]ῖ πιοᾷεγαΙοπεπις 14 ΠαπΙᾶεπι 

Ἱπῃάετε ἀερεῖ εαίεπας ἆππι Γγαοίῖ ο[ῇ εχίτοπια Ππιπιοδί]ία 

{πεαίασ, ἨΟἨΠ ἴ8πιεηΠ Ἱία ατοίατὶ υἲ ἀο]ογεπι αΠεταί ]4ΐο- 

χαΏ,. Ου] Ρεί επῖπι ἀο]ος, 4ΠΗΠ1 ρετ[εγεταῖ, ρτβε[ετί]πι 

Π εκ οοπιρτείποπο ϱβ, ἱπῃαπιπιβίίοπεπι οοποία, Ἠαθο 

Ιρῖίας [ρεοίατὶ ἀεθεπί {π {α[ο18 οοᾶγοίαπάϊ ᾳμαθ ἀπῖέο 

Δαδ 
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στοχάζεσθαι κατ αἀρχᾶς μὲν οὐχ οἷόν τὲ, πολλάκις ὃδ᾽ ἐπι- 
Φήσας δυνατόν. προσέχων γὼρ τὸν νοῦν ακριβώς τῷ ποσῷ 

” ’ ϱν 3 ’ ῃ Δ 3ἳ 8 μ π 5 5 

τῆς τασεως Ἠν ἐποιήσω περιβαλλων τον ἐπίδεσμον εἴτ ἔρα-- 

τήσας τὸν ἐπιδούμενον, ὁποίας αἰσθάνεται τῆς περιβολῆς 
τῶν ὀδονίων, ἐκ δευτέρου περιβάλλων ἴσως προτέρῳ, ἐκλῦ- 

ανα Ἂν ͵ 5 «- ς ! 1 ν λα 
σαι δεῖ τῆν τασιν ἢ ἐπαυξησαι Ὀλίβεσθαι μὲν γὰρ εἰπόν- 

τος πρόδηλον ὡς ἐκλῦσαι προσῆκεν. οὕτω δὲ εἶναι χαλαρὸν 
εἰπόντος, ὡς μηδ᾽ ὅτι περίκειταυ γινώσκειν ἐπαυξῆσαυ. καὶ 

μέντοι καὶ πρὶν ἐπ αὐτοῦ τοῦ τὸ κάταγμα σχόνιος ἄρχε- 
σθαι τῆς ἐπιδέσεως, ἔνεστέ σοι προγυµμνάσασθαι, παιδάριον 
ἡγιὲς ἐπιδέσαντι πολλάκις ἀλλὼ τῷ πυνθανεσθαι τὰς ἆρ- 
τίως εἰρημένας πεύσειο. ἑτοιμότερος γὰρ οὕτως ἔση πρὸς 
τὰς ἐν τοῖς κατάγµασι ἐπιδέσεις, ἔτι κακεῖνο προσενγοών, ὅτυ 

τῶν σωμάτων ὅσα μὲν ἰσχυρὰ καὶ σκληρότερα βιαιοτέρος 
ἀνέχεται τῆς πιέσεως, ὅσα ὃδ᾽ ἀσθενῆ καὶ µαλακα τῆς άνει- 

µένης ταῦτα γρήδευ. 

αἆ πησπεηπ οοη]ῖοετο ΠΟΠ Ἰοεί; Ποεί απίεπι πῬί [αερίας 

ἀενιπχετίπια5: παπι ἀΠ]σεπῖεν απϊπιαἀνετίεπίες πιούάμπι αἆ- 

Πτησεπαϊ, ααπαι νἹησσ]απι Ἰπ]εοίπας, Ιπίεγγοβαπίεκ(αθ 

Ἡοπιίπεπι απα]έεπα οἰτουπιάαίατα Γα[οἶαπα Γεηῖϊαί, Ι{εγαπι 8ε- 

απε 4ο ΡΗπιο Ππ]οιεηίες Ίαπατε τε] αἀβτίπρετε οροτίεί, 

Πηαϊάείι Ῥῥτεπιϊ {6 ἀῑπετῖε, Ρτουα] ἀμΡῖο Ίακατε; Ππ ὙΙπ- 

ου]Ίαπι Ἱα Ίαχαπι αΏὔγπιεί αἱ Ιη]εοίαπι πιπῖπια Γεπβιαέ αᾱ- 

Πγιηρετε, Τσεῖ απίεπι ῥγῖας 4παπα εὐπῃ αἱ]ήρεπιπς, 4αθπι 

{γαοίατα Ίπα]ο Ἠαβεῖ, εχετοετ, [απαπι Ῥπεγαπα [αερίας 

νἰπεϊεπάο, [εά οιπι 6ο πῖ Ρεγοοπίεπιητ Ύπαε Ῥαυ]ο απίθ 

1πἱετγοσαπάα Ῥγορο[αΐπιαδ: Πο επῖπι ΡΓΟΠΙΡΙΙΟΓΕΦ ΘΓΙΤΩΙΠΒ 

αἆ Γαοητᾶς ἀε]σαπᾶας, ιά επῖπι ρεγ[ρίσετο οροτίεῖ, 
αποά απάεοιπᾳπε οοχροΓα τοβι[ῖοτγα Γαπί αο ἀπτίοτα, γΙη- 

ου]ππα Γαβππεπῖ ατοϊῖας αἀβτιοίατα;ς φπαε Υο6Γο ΠπῃΥπΙίοτα 
Γαπὶ εἳ πιο]]οτα, Πεηῖας αἀΠτιηρί ἀεβειί, 
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δ. 

᾿Ἐπὴν δὲ περιβάλλῃ κατὰ τωυτὸ δὶς ἢ τρὶῳ ἐπὶ τὸ ἄνω νὲ- 

µέσθω ἐπιδέων, ἵνα αἱ ἐπιῤῥοαὶ τοῦ αἵματος ἀπολαμβά- 

νωνται καὶ τελευτησάτω κεῖθν. 
. 

ἀὐτὸς εἶπε τὴν αἰτίαν, δι ἣν ἄνω πρῶτον κελεύει τὴν 

νομὴν τῶν ὀθονίων ποιεῖσθαι, βούλεταυ γὰρ τὼς ἐπιρῥοὰς 
τοῦ αἵματος κωλύεσθαι τῶν ἄνω μερῶν τοῦ κώλου. [1741 
κατὰ δὲ τὴν εἰρημένην ἐπίδεσιν οὐ μόνον ἀπείργεται τὸ 
ἐπιῤῥέον, ἀλλὼ καὶ τὸ περιεχόµενον ἐν τοῖς περὶ τὸ κάταγμα 
µέρεσιν ἐκθλίβεται. ἡ μὲν οὖν ἐπιῤῥοὴ µίαν ὁδὸν ἔχει τὴν 

ἄνω- (535) εν κάτω, ἡ ὃ᾽ ἔκθλιψις ἀμφοτέρας, τήν 8. 

ἄνωθεν κάτω καὶ τὴν κάτωθεν ἄνω. καὶ γὰρ εἰς τὸ κάτω 
τόῦ κώλου δυνατὸν ἐκθλῖψαί τυ καὶ εἰς τὸ ἄνω. καὶ συµ- 

βουλεύει γε ἀμφοῖν ἐστοχάσθαι δύο κελεύων ἐπιδέσμοις χρῆ- 

σθαι τὴν μὲν γὰρ ἀρχὴν ἔχουσιν ἀμφοτέροις ἀπὸ τοῦ 
πεπονθότος, ὡς κατὰ μῆκος σκοπούντων, ἐντεῦθεν δὲ τοῦ 

προιέρου μὲν ἄνω, τοῦ δευτέρου δὲ κάεω νεμομένου. βέλτιον 

ΧΧΥ. 

δὲ [ωρεγ εαπᾶεπι ᾗγασίµταπα δί5 Μετυο [α[είαπι εἴγομπα]ε- 
οετίς, φιῖ ἀείραε, αἆ [ωγετίογα ἀῑ[ίδμαε, Φμο [απδμῖ- 

πὶς α{Ώμωις ἰπεεγερίαξιγ, ἀλίοφμε ἀε[ιπαδ. 

1ρ[ε  ᾳ ἀῑκίέεοια ρτίπιαπι ἀπιρεταὶ {α[οίατπι ἁ][-- 
Ππϊρπίίοπεπα (πγ[απα Πετί, πι εηῖπι [αηβυ]ηϊς αΠακαπι 

α [αρετίοσίθις ππεπηβτί ρατίῖρας Ῥτο]άρετί. (Οοπιπεπιογαία 

νετο ἀε]σαίίοπε ποα {[ο]απι απ αλα [αηρυῖς οοξτοείυ, 

νεταπι εἰίαπι απὶ {εαοίπτας Ρατίος οΡβάεί εκρεϊπϊίατ. Πἱ8- 

ᾳπε [απριϊηῖς αΠ]αχις μπα τσίαπα Γοτίας {αρετΠθ ἀεοι- 

Γαπι, εχρτεί[ῇ]ο πἰχαπη(αε {ππα [αρεγπο ἀθοτίαπα {πι 1Π{εΓς 

Γατίαπα. Ετεπίπι αηαῖά εκρτῖπϊ Ῥοϊε[ι εἰ αἆ 1Π{εΓΙΟΓΕΠΙ 

εἰ αἆ [αρεχίοτεπι πιεπιρτῖ ρατίει, Εξ οοηΓαΙῖ [πε πν]6- 

ᾳπθ ορεταπι ἄατε; «πω ἀπαῦαθ αἱ {α[οἱ ἀπρεχαί, υἱτῖΑ- 

Ύπο αἳ α[Πεοία Ρρατίε ρηποίρίαπα Παρεπίίρας Ἱαρίία Ιοηφί- 

μαάἷπῖς χαἰΙοπε; Ἠπο ρτίογε φαϊάεπι [αχ[απο, [ορμπάα ΎεΓο 

ἀεοσίαπι ἁἰ[αϊραία, Ῥταρβαϊ ομίπι ραγθ ἀ[εοῖαο [απριῖ- 
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7ὰρ ἐκθλίβεσθαι τὸ αἷμα τοῦ πεπονθότου μορίου πρὀς τὰ 

τὸ ὑπερκείμενα µέρη τοῦ κώλου καὶ τὸ σώμα ἅπαν, ἐπειδὴ 

τὸ ἄκρον ἐλαττόν ἐστιν ἢ) ὥστε δέξασθαι χωρὶς βλάβης δα- 
ψιλῆ χυμὸν, ὅπου μετὰ τὸν πρῶτον ἐπίδεσμον ἐκθλίβοντα 

τοῦ πεπονθὀτος µορίου τὸ αἷμα πρὸς τὴν ἀρχὴν τῆς χει- 
ϱὸς, ἐὰν ὃ δεύτερος βιαιότερον σφἰγξη, φλεγμονὴ γίνεται 
κατά τε τὸν καρπὸν καὶ τοὺς δαµτίλουο. διὰ ταῦτα τοι- 

γαροῦν ἄνω πρῶτον ἐκπιέξειν χρὴ, μάλιστα μὲν εἰ οἷόν τὰ 
πᾶν τὸ λυπῆσον, εἰ ὃ᾽ ὑπολείποιτό τι σμικρὸνι, ἐκθλίβειν 
τοῦτο εἰς κάτω διὰ τοῦ δευτέρου τῶν ἐπιδέσμων ' εἰ δὲ 
βιαιότερος αὐτοῦ τὴν γνώμην ὅλην παρακολουθήσας τῇ περὶ 

τῆς ἐπιδέσεως διδασκαλία. 

κστ’, 
Χρὴ δὲ μὴ μακρὼ εἶναι τὼ πρὠτα ὀθόνια. 

Ἡροσηκόντως εἶπε τοῦτο" τῶν γὰρ πρώτων ὀθονίων 
ἀρχομένων μὲν ἀπὸ τοῦ κατάγµατος, ἄνω ὃ᾽ ἀναφερομένων 

ηεπι αἆ Γαρεγ]ασεπίες πιεπηρτῖ Ρρατίε αἴηπο αἆ ἰοίΐαπι οοτ- 
ρᾳθ εχρτϊπ, Οπαπάοφαϊάεπι εχίτεπιππι πιῖπας ε[ί «παπι 

τί οἴῖγτα Ἠοχαπι οορίο[απι ἨΠΠΙοτεπα τεοίρετε φαπθεαί. ΟΌρί 

Ροβ Ῥτίπιαπι {α[οἶαπι ϱ«μ8θ Ῥατίῖς α[εοίαο [απραίπεπι αἆ 

πηαπις Ἰπίμαπι εκρείπαίε, Π αἰίετα νεμεπιεπίῖας αἀβτίη- 

βαΐασ, αἆ οατρυπι εἴ ἀῑριίον ΠπΠαπαπια[1ο οὐοσίταγ. οπας 

οὗ τες ἵπ Ρεϊπιϊς Γατ[απα εκρτϊπιεπάαπι ε[ῖ, πιακίπιε απἷ- 

ἄεπι, {1 Πετὶ απεαῖ, απἰάᾳα]ᾶ Ἱπ[ε[ιαί, οἱ παἰᾶ ψετο ραι]ι- 

Ίμπι τε]οίαπι {πείς 14 αἰίετα {α[οία Ἰπ]εοία ἀεοτίαπι εκ- 

οἰπάεπάαπα εἴι. Τοΐαπι Ἰαπο΄ [επίεπίῖαπι Ρετ{εοίῖαθ Ιπίε]- 

ρες {π {εγπιοπο ἄε ταίίοπε νΙποϊεπᾶ], 

ΧΧΥΙ. 

«4ι Ῥγίπια Ἰπιεα πειῖπιε ἵοπρα ε[]ε οροτιεῖ. 

Γεοεπίεγ ρτοπιποϊανΙ: οαπαπι επἶπι Ρτῖπιαο {α[οίαε α 

ΓΠαοϊυνα ἀποιρῖαπῖ εἳ Γατ[απι Γεταπίητ 1Ρίᾳπε ἀε[παπί; οΎας 
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κἀνταῦθα τλλευχώντων ἀναγκαῖον ἔλαττον γίγνεσθαι τὸ μῆ- 
κος, οὐ τὰ δεύτερα µέλη λαμβάνειν, ἐφ ὧν κελεύει κάτω 
πρῶτον ἀπὸ τοῦ κατάγµατος ἀφικνουμένους ἄνω πάλιν ἐξ- 
ναυ πρὸς τὸν αὐτὸν τόπον, ἔνθα τοῦ πρώτου τῶν ἐπιδέ- 
σµων τὸ τέλος ἐποιησάμεδα. 

κξ’. 

Ἰῶν δὲ δευτέρων ὀθονίων τὴν μὲν αρχὴν βάλλεσθαυ ἐπὶ 
τὸ κάτηγµα. 

Λατὰ λόγον ἐντεῦθεν γὰρ ἐκθλιψαι βούλεταυ τὸ πλέον 

τοῦ αἵματος. 

μη. 
ΤΠεριβαλὼν δὲ ἅπαξ ἐς τὸ αὐτό. 

"4παξ κελεύει περιβάλλειν τοῦ δευτέρου τών ὀθονίων 
τὴν ἀρχὴν οὐ δὶς ἢ τρὶς, ὡς τοῦ προιέρου. µβούλεταυ 

απππι Γεουπᾷαθ. ραποῖοτῖθ α[[ε ]οησιαάἰπῖς πεοείζο «εβ ρτίο- 

τες. εκοερἰαχαδ, ἰπ αωθιθ νι]ῖ Πίεγαπι ἀεοχ[απι ΡΙΙΠΙΟ ἃ 

{ταοίυχα Ρτοευπίες [ατ[απι τητίας αἆ εαπι Ἰοομπι Ῥτουε- 

4εσθε», πῬί Ρρτῖπι8ο {α[οίαο ἨΏπεπι Εεοῖηι8. 

ΧΧΥΠΙ. 

Φεοιωιάαγμπι υεγο Γα[εἰαγπι οαρμὲ φιἰάεπι [μρτα /Γαείμγαηο 

ἑαήεοίσπᾶωσι .ῇ. 
{ 

Οοπ[αϊίο, ἀπάθ αιαππαε να] Πβεταίαθ εκρεϊπιῖ {81- 

βυίπεπη, 

) ΧΣΧΥΙΠ. 

«4ε [επιεί εοάεπι ἱπροίναεμγ. 

Θειπε] [εοαπάαε {α[οίας οαριί οἴχομπι]οετο σου [α]11, 

ποῦ Ῥἱ8 ἴεχνε αἱ Ρτίοχί, Ὑπ]ί επῖπι {ατ[απα πιαρῖο παπα 

ἀεοσίαπι οὗ οοπιπιεπιοτηἰαπὶ ολι/απι, {αγβαπα πιᾶσί 41811 
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. 

γὰρ ἄνω μᾶμλον ἢ κάτω τὸ περιἐχόµενον ἐν τοῖς περὶ τὸ 
κάταγμα μέρεσιν ἐκθλίβεσθαι κατὼ τὴν ἑἐρημένην αἰτίαν. 

{ κθ. 
[179] "Έπειτα νεµέσθω ἐς τὸ κάτω καὶ ἐπὶ ἧσσον πιέ- 

3 λ - ή 

ζων, ἐπὶ μεῖξζον διαβιβασκων. 

Εἶττον σφίγγεσθαι τὸ κὠλον ὑπὸ τοῦ δευτέρου τῶν 
9 , ’ » ο τ ο ” Γ δολ 
ἐπιδέσμων βούλεται ὃν ἃς εἶπεν αἰτίας. οὐ μὴν οὐδὲ πυ- 

.) .) ) ” 3 , - ΄ 

κνας τας περιῤολας τὠν ὀδονίων ποιεισθαυ. συμβουλευων 

τοῦ προτέρου τῶν ἐπιδέσμων αὐτάρκως ἐργασαμένου τὴν ἐκ 

τῆς πυκνύτητος χρείαν. 

λ’ 

ως ἂν αὐτέῳ ἑκανὸν γένηται τὸ ὀθόνιον ἄναπαλινδρομῆσαι 

κεῖθι, ἵνα περ τὸ ἕτερον ἐτελεύτησεν. 

Ὁ μὲν οὖν “/πποκράτης ἐπιδέσμοις δύο χρῆται πρὸ 
τῆς τῶν σπληνῶν ἐπιβολῆς, ἄλλου δὲ τινες ἐχρήσαντο τρι- 

ἀεοτ[απι 14 εκο]ιάῖ, ᾳαοᾶ ρτοσίϊπαϊς {γαοίατάς ρανἴρας ο)- 

ἀποίππα εῇε, 

ΧΧΙΧ. 

Τμπα ἄεοτ[μπι ἀεπιειαεμτ, ἰεπίμς αἀ[ἰγίπσαίμτν αἴφιε επ 

πια]οτὶ ἰπιεγρμα[ίο οἰγομπιάείιγο 

Μιπας αἀβτιησί ἨΠΊεΠΙΡτΏΠι [ΠΕ α Γεοππᾶα {α[οἷα οἳ 

οαυίας Ῥτοροβίας, αίΠ εἳ εἶας οἰγοιιῖαδ Ἠποῦ Πα [ρι]ος 

αἀλαρετί, απ 14 ορῖ ααοᾷ ΓΡΙΠι αἴεταπί οἰτουῖίας α 

Ρεϊοσί {α[οία {αἱ αΠεταίωτ, 

ΧΧΣ, 

Όι ρο[[τε γεἰαία αἆ γατῖεπι οιια ΡΥΙΟΥ ἀε[ιπίε ρετυεπῖτε. 

Ηἱρροοταίθς απίεφιιαπι ρ8Ηπος Γαροππροπαῖ Ὀίπας {π- 

Γοἶας αἀλ]ρεί, ΔΙ γετο ἱεγηῖδ πἰπηίαν, πα πας α [τ8- 



΄ 
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σὶν, ἑνὶ μὲν ἐκ τοῦ κατάγµατος ἄνω νέμομένῳ, καθάπερ ὁ 
“Ππποκράτης ἐκέλευσε, δευτἐρῳ δὲ ἐκ τοῦ κατάγµατος κάτω 

καὶ τρίτῳ κάτωδεν ἄνω κατ ἀμφοτέρων ὁμοῦ τῶν προτέ- 
ρων ἑλισσομένων. καὶ μέντοι καὶ τῶν τριῶν ἐπιδέσμων ὃ 
δεύτερος αὐτοῖς ἐστι βραχύτερος ἑκατέρου τῶν λόιπῶν, ἐκεῖ- 

νου ὃδ᾽ ἀλλήλοις ἴσου διὰ τὸ τὸν μὲν πρὠτον αὐτῷ τε τῷ 
κατάγµατυ περιβάἀλλεσθαυ δὶς ἢ τρὶς, ἑλίσσεσθαί τε περὶ τὸ 
κώλον περιβολαῖς πυκνοτέραις, τὸν δὲ δεύτερον ἅπαξ μὲν 

ὗ κατάγµατι περιβάλλεσθαυ, τὰς δὲ περιβολὰς ἔχειν ἁραιο-- 
-- τὸν δὲ τρίτον κατ ἀμφοῖν μὲν περιβἀλλεσθαυ. διὰ 

: δὲ τὴν ἀραιότητα τῆς νομῆς οὐ γίγνεσθαι μµακρότερον τοῦ 
πρώτου, ἀλλ ὅτι τοὺς εἰρημένους τρεῖς ἐπιδέσμους οἳ δύο 
περιέχουσιν ἐν ἑαυτοῖς, οὓς Ιπποκράτης ἔγραψε, δῆλόν ἐστυ, 
κάν ἐγὼ μὴ λέγω, τοῦ δευτέρου τῶν ἐπιδέσμων εἰς δύο 
χθείας ὑπηρετοῦντος, ἃς ἐκεῖνου διελόντες ἑνὶ μὲν ἐχρώντο 

πρὸς τὴν ἐκ τοῦ πατεαγότος ἐπὶ τὸ κάτω νομὴν, ἑτέρῳ δὲ 
εἰς τὴν ἐντεῦθεν ἄνω πρὸς τὸ τοῦ πρώτου τῶν ἐπιδέσμων 

πέρας. 

οἴητα Ιποιρῖεης [πτίαπα ἰεπᾶάαί, απεπιαάπιοάμπι Ηιρροογαϊες 

Ῥταεοερί!; αἰίετα «παε α {γαοίιχα ἀθοτίαπι, ο [ετίία ᾳπαθ 

αἩ Ππ{εγιοχὶ ρατίε Γαχ[απι Ῥετ Ργίογεπι πἰχαππααθ ἴπ οοοΙ-- 

Ίεαπι [ετραί. Ὑεγυαπα Πὶ [εοππάαπι {α[οἶαπι 4παρας Ρηοχί- 

Ῥας Ῥτενίογεπι ἠπ]ίοῖϊαπε, Ί]]αφ νεο Ίπίες [ο έπβ]θ8 Ρτο- 

Ρίείεα αποά Ῥτῖπια Τα[οῖα [αρες {παοϊαταπι 1ρίαπι Πεγαπι 

πο Τετίίο οἰχοηπιεαί ππεπιργαπιφο ΄1ρ[απα ΓρΙ[Πουί αιπῬία 

οοπυρ]εοίαίαν; Γεοιπᾶα [επιε! Παρέες {γαοίαταπα γο]αία εκ 

ππα]ογί ἀπίεγνα]]ο οἴτοππιδείατ: ἰετίία [αρες πίγαππηπε οἳ-- 

γο]ναίασ εἵ ομία πἠῖπας ΓρΙΠε οἴτουπιασίας, Ρτῖπιαε Ιοηρὶ- 

{πάϊπεπι ποπ εχεεᾷαί. Θεά οοπ[αϊ, εἰῖαπαι πιε ἰαοεηίε ἴτε8 

Ῥοῄιας Γα[οῖα ἆπαβας απας5 Ηιρροοταίες ρτος(άῖί σοπ(]πετῖ, 

ᾳαππι [εοιπάα ἀπρ]ίίοεπι παπα Ῥταε[εί, απεαι 11 ρανὰ 

Γαπΐ, ππαπα Ἰη]οἰειιίεςδ, αἴιαθ α [γαοίυτα Ρρτοοεάετεί αἆ ραί- 

ἴεαι ἴπ[ετίοτεπας ἀἰἴεταπι 4παο Ἠϊπο {[ωχίαπι, α πα ΡΟ Ι1ὰ 
Βπ]εραϊασ, 
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Εά. Οµατι, ΧΠ. [470. 415,1] Εά, Βαΐ, Υ. (598.) 
λα. 

᾿Ἐνταῦθα μὲν οὖν τὰ ὀθόνια ἐπ᾽ ἀριστερὰ ἢ ἐπὶ δεξιὼ ἐἔπι- 
δεδέσθω ἢ ἐπὶ ὁκότερα ἂν Ἑυμφέρη πρὸς τὸ σχῆμα τοῦ 
κατεάγµατος καὶ ἐφ ὀκότερα ἂν περιῤῥέπειν ξυμφέρῃ. 

- ’ ” -” [ὰ ” ” 

Ἐν τοῖς κατάγμασι τών ὁὀστῶν ἡ ῥοπὴ τῆς διαστροφῆς 
» αν 4 α 3 9 αν, ., αν 3 ἃ Π 

ἐνίοτὲ μὲν ἐπὶ τὸ ἀριστερὸν, ἐνίοτε ὃ ἐπὶ τὸ δεξιὸν }γέγνε- 
ται τοῦ πώλου. χρὴ τοίνυν τῶν πρώτων δύο ἐπιδέσμων ἐξ 
ὑπεναντίου ποιεῖσθαι τὴν ἐπίδεσιν, ἀρχομένου μὲν ἐξ ἐἔκει 

νου τοῦ µέρους, εἰς [ὸ τὸ κῶλον ἐνέκλινὲ, περιθῥέοντα ὃ᾽ ἐπὶ 
τοὐναντίον᾿ οὕτως γὰρ ἰσόβῥοπον ἀπεργασθήσεταυ τὸ κα- 
τἐαγὸς ὁὀστοῦν. τοῦτ. οὖν ἐστιν ὃ λέγει νῦν Ιπποκράτης 
κἐλεύων ἡμᾶς τὴν νομὴν τῆς ἐπιδέσεως πρὸς τὸ σχῆμα τοῦ 

κατάγµατος ποιεῖσθαι, ὅπερ ἐστὲ περιρῥέπειν ἐπὲ τάναντἰα 
πῆς ἐκτροπῆς αὐτῶν. 

1β. 
[4175] 1Τετὼ δὲ ταῦτα σπλῆνας πατατείνειν χρὴ κεχρισµένους 

κηρωτῇ ὀλίγῃ’ καὶ γὰρ προσηνέστερον καὶ εὐθετώτερον. 
με ο ναά 

ΧΧΧ]. 

ιέγαΊεγε νετο [α[οἷας ἴπ]ιοο οα[µ υεὶ α ἄεπιγα ἀεῦεπιις νεἰα 

[πίβέγα, Ῥγομε αὖ Ίιας νεῖ ἰ]ία ρατίε αἆ [γασιμγας Ἰναδίειπα 

αἴφμε ἐπο[ιπαείοπεπα ἴπ παπο υεἰ Ἠίαπα γεβίοπεπι «ΟΜΓΕΓΕ. 
η «ος ὃς 

ΟΙ α ᾳµαε Γαῦ {γαοίηχῖ ρεγγετίπηΐαχ πηοᾷο 1π ἆεχ- 

ἕτατα πιεπιοτῖ ρατίεπι, πιοᾷο 1π βπ1ίταπι ἀεο]παπίωτ,. Όπο- 

οἶγοα ΡτΊοτες ἆπαε {α[οΐαο αἰῑχαμῖ α οοπίτατία ἀερεπί, αἩ 

εα [οἶ]ῖοεί οτ[αο 1π (πα ππεπιῶσηπα οοπγεσἰίας αἴᾳαπε ἵπ 

οοηίτασίαπι Ἰπο]παίαε. Θἱ επῖπα {τασίαπι 95 4εηπε 1π αἰταπι-- 

απε Ρατίεαι ἀπο]ΙπαβΙε, αἴᾳαθ Ἰοο ε[ αιοά παπο αὐ Η[ρ- 

Ροοταίε Ῥτγοροπίίας, «πι ργαεοῖρίέ, πἲ Γαοίαγαο Ἠαβίίαπι 

Πέμ {α[οΐαπα οἴγοιπιασαπαις, Ίοο ε[Π πί αἆ οοπίταγίαηι 

Ρατίεπι θίᾳπε {ταοίπτα Ιπο]ίπαϊ {α[οἶαπι αἀάποαπιμς, 

ΧΧΧΠ. 

Φοξ Ἰαεο μαππὶ [μμεγάεπῖμγ πιοάἰοο οεγαϊο Ιπιποζῖν [1φιῖ- 

ἀεπι επίοτει [μπε εἰ [ἑαδίογες. 
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Ἐά, Ολασί,. ΧΠ. [175.1 Εά. Βα[. Ύ. (588.) 
Οἱ σπλῆνὲς στήριγμα τὼν πρώτων δυοῖν ἐπιδέσμων εἰ- 

σὶν, οὓς ἰδίως ὑποδεσμίδας ὀνομάδει, ἐπιβάλλεται ὃ᾽ αἰτοῖς 
ἐναντίως. ἐκεῖνου μὲν }γὼρ ἐγκάρσιοι περὶ τὸ κώλον ἑλίτ-- 
τονται, κατὰ μῆκος δὲ οἳ σπληνὲς ἐπιτείνονται, τὴν πρώτην 
τὴν ἐκ δυοῖν ὀθονίων ἐπίδεσιν ὕλην καταλαμβάνοντες. «κὲ- 
Ἰρῆσθαυ ὃδ᾽ αὐτοὺς ὀλίγῃ κηρωτῇ κελεύει" περιῤῥυέντες γὰρ 
ἀστήρικτου γιγνόμενοι διὰ τὸ πλῆθος αυτῆς, ὥσπερ καὶ διὰ 
τὴν ὁλιγότητα τὴν ἀρχὴν οὐδὲν ἑνωθήσονταυ τοῖς ὑποδέ- 
σμοισιν. ἔστυ γὰρ ὥσπερ το πρὸς ἐκείνοις αὐτοῖς ᾖ- κήρω- 

τή φαίνεται δὲ κἀπὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων ὅσα κόλλῃ συν- 
δεῖταυ τὸ µέτριον αὐτῆς ἄριστον. ἐπὶ δὲ τῶν σπληνῶν καὶ 
θλίψις γίνεται ξηρῶν τε ἐπιτεθειμένων τῶν ὀθονίων, ὦπερ 

ἀντίκειται τὸ προσήνέστερον, ὥσπερ γε καὶ τῷ εὐθετώτερον 
ἀντίκειταυ τὸ διὰ τὸ πλῆθος τῆς κηρωτῆς ἀνέδραστον. εἰ- 

κύτως οὖν ἔφη, καὶ γὰρ προσηνέστερον καὶ εὐθετώτερον. ἐκ 
μὲν τοῦ μηδ ὅλως κεχρῆσθαι τῇ κηρωτῇ τοῦ σπληνὸς, ἄπολ-- 

λυμένου τοῦ προσηνοῦς, ἐκ δὲ τοῦ πλέον ἢ χρὴ τοῦ εὐθέτου, 

τὸ γὰρ πλῆθος τῆς κηρωτῆς ὄλισθον αὐτῆς ἐργάξδεταυ. 

Ῥαππὶ ἆπας {α[οῖας Ργίοχεθ Γα]οϊαπί αΎπα5 ρτορτῖε πο- 

δεσµίδας νοσαῖ. ἹΠπ]οϊαπίας απίεπι εοπἰτατία ταίίοπε 8ο 

α[οϊαε: Ί]]αο επῖπι [ετρυπί οἶτοα πιεπιΏταπι ἱχαπσγετίαο, 

Ῥαππί γετο ἵπ Ἰοηρίιπάίπεαι ἀαπίας, ππίνεγ[απα γήπομ]απα 

εκ Ρϊπΐ6 Ρεοτίρις {α[ο]φ εκοϊρἰεηίθ». «{αΠιί απῖεπι οργαῖο 
πιοᾷῖοο Ἰπιηρί: Ππετεπί επῖπι Ἡδί οεταίΙ οορία Ἰαβοτεπί, 

ἨΟΠ Γεομδ 4ο Π Ῥραυ]απι Ππαηρετεπίας, αποά Γαρ]εειῖς {α-- 

[ος παϊπῖπιε οοἵγεπες εχΗηῖρεί επίπα οεταίαπι νίοεπι ρ]ι[ῖ-- 

πβηῖ (Όοπβαί απίεπι ἵπ αῖ ο«µαε σ]α!ῖπε οο]]Ισαπίας 

πποᾶσπι ε[ζε ορΏππαπη. Ῥαππῖ ἀβ]έας οοπωρτίπιααξ, αδῖ Ποο 
Ἱπιροπαπίας;, ομῖ ορροπῖίαχ ααοά Ιπαα]ῖ Ἰεπίοτες, Ποπί ος 

ᾳαποά ἀῑοιί ΠαΡβίογες. 1] οοπἰτασίαπα ε[ι απῖ οὗ οεταἰῖ 

οορίᾶπι ὨΟἩ Ἠβεχεηί, ὅτπτε Ιἴαπε αἲξ, { ααἰάεπι 16ΠΙογεΒ 

[απῖ οἱ Παβί]ίογες; Ἠαπι(αθ ἩῬῖ ραππϊῖ ηΠ]]ο Ῥασίο΄ σεγα!ἰο 

Ἱππηραπίατ, ηοῦι ΑπιρΙας Ίεπες Γαπῖ; αδί Ῥρίατε Ίαῇο 

μποῦ Γαπὲ, ἨοἨ Απιρ]ας Παὐί]ες, Ἰαραπίας οπίπι σορία 
οεγα!1, 
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Εά. Οµατι,. ΧΗΠ. Γ478.] Εά. Βα[, Ἡ, (581.) 
λΥ. 

(684) "Έπειτα οὕτως ἐπιδεῖν τοῖσιν ὀθονίοισιν ὡς ἔναλ- 
λὰξ, ὁτὲ μὲν ἐπὶ δεξιὰ, ὁτὲ δὲ ἐπ᾽ ἀριστερά καὶ τὰ μὲν 
πλείω κάτωθεν ἀρχόμενος ἐς τὸ ἄνω ἄγειν. ἔστι ὃ᾽ ὅτε 

καὶ ἄνωθεν ἐς τὸ κάτω. . 

“4ἱ μὲν ὑποδεσμίδες οὐκ ἐναλλὰξδ ἀλλήλαις εἶχον τὴν 

φομὴν, αλλ’ ἐπὶ τοὐναντίον ἀμφότεραιν τῆς εἰς τὸ παρὰ φύ-- 
σιν ἐκτροπῆς ἐπανῆγον τὸ κὠώλον. οἱ δὲ μετὰ τοὺς σπλῆ- 

νας ἀπόδεσμοι σκοπὸν ἔχοντες, ὕλον μὲν τὸ πώλον ἀποδεῖν, 
αρ ᾿ εν) 3-4 « / ’ ; ” 
ἅπασαν δὲ τὴν ἐπίδεσιν ὀποίαν παρελαβον φυλάττειν ἕμ- 

3. ; - Δ ο « 4 3 Ἡ ΔΝ Δ 

παλιν αλλήλοις ποιοῦνται τὴν νομν, ὃ μὲν ἐπὶ τὸ δεξιὸν 
’ ς 3 3 4 ’ ς ΄ ε ; 4 ’ 4 

µέρος, ὁ ὃ᾽ ἐπὶ Όατερον ἑλιττόμένος, ὥσαυτως δὲ κάτω μὲν 

ὁ ἕτερος, ἄνω δὲ ὁ ἕτερος. οὕτως γὼρ μάλιστα φυλάξουσο 
Δ αἲ ο / , ” 3 / 

τὴν ἐπίδεσιν οἵαν παρέλαβον φυλάττειν ἔμπαλιν αλλήλοις. 

διόπερ αἱ μὲν ἐπὶ τὼ δεξιά τὲ καὶ ἀριστερὼ κατὰ πᾶν ἴσαυ 
, ς 3 3 ] ρι Δ 8 3 , 

γιγνέσθωσαν, αἳ ὃ᾽ ἄνω καὶ κάτω μὴ πολὺ μὲν ἀλλήλων 
ς ’ ο 3 στ ε , 3 [ 

υπερἐχετωσαν. ὅμως ὃ οὖν ἡ κάτωῦεν ἄνω πλεονεπτείτω" 

ΧΧΧΙΠ. 

Ηὶ [α[οίς αἰ]ραπαί [ωπε Ίπίετ [ε ἀἰνετ[ς, αἰίς α ἀετίιτα 

Ρατιε, αἰίς α [ιπίίγα ρἱωτίπιμπι αὖ ἱπ]εγίογὶ ρατίε /μγ- 

[μα ο αἰἰφμαίεπις α [μρετίοτὶ ἀεοτ[ιπο. 

Εα[οϊαε ᾳπαο Ῥγίπιο ἁαραπίατ ποπ οἰτοπῖραπὲ Ιπίετ [ε 

αἀγετίαε, [εὰ ιίταααε ππεπιταπι ααοά Ρετνεγίαπι εταῖ α 

εοπἰτατίο Παδιία αἆ παίμγα]επι τεβιίμεραῖ, {εἆ 4πάε ραπηῖ6 

Γαρεγιη]οϊιαηῖαχς οΜΠ1 9ο Ρρετιπεαπί, αἱ πεπρτα ΠΠΙΥεΓ- 

{απα αἱσεπῖ ἴπεαπίιτααο νιπου]απα μηϊγετίαπα, απαίε εχ- 

οερεσῖηί, ἀαἀγετίαε Ιπίετ [ε ρτοοεάιαηί, αἴᾳαε ηπά οπἶάεπι 

π ἀεχίτα ῥρατίε, αἰτετα α Πηϊίτα οἰτουπιασ]ίητ, Ππιίος 

α]ίετα α Γυρετῖοτῖ, αἰτετα αἳ Ἱπ{εγιοτ. δίο επῖπι αυάπι 

Ἱμίες {6 αἀνετ[αο ΠΗΐ νήπομ]απα ᾳαἱε αοεερετῖπε Ρροι[-- 

πηνπα [εχναβαπί. Όπατε φιαίεηας α ἀεχίτα ραντίε νε] [Πῖ- 

Πτα ρτοοεάμΠί, Ἰαποίατα εκ Ιἰοΐο Πί αεφια]ῖδ; ααθίεπιθ 

νετο α [αρεγιοτὶ γε] Ιπ{ετίοτὶ {οτηπίατ, αἰίετα ποη Ίοηρο 

ἀλίεχαπι εχοεάΙζ, ΘὈπερίμς ἵαπιεπ οἴχουῖξ ας αἲ Ιπ[εγ]ογί 



ΠΕΡΙ ΑΓΜΩΝ ΣΠΟΜΝΗΜΑ 4. 961 
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ἀσφαλέστερον γὰρ τοῦτο διὰ τὴν ὀλίγον ὕστερον εἰρημένην 
αἰτίαν, ἠνίκα εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ κὠλου τὸ αἷμα συνεβού- 
λευσεν ἐκθλίβειν ἀπὸ τοῦ κατάγµατος. 

λὸ’. 
Τὰ δὲ ὑπόξηρα ἀκέεσθαι τοῖσι σπλήνεσι κυκλοῦντας. τῷ δὲ 

πλήθει τῶν περιβολέων μὴ πᾶν ἆδρόον ξυνδιορθοῦντα, 
ἀλλά κατὼ µέρος. 

υ ’ , ἷ ῇ 

[174] Τὰ πέρατα τῶν κώλων στενότερον ἔχει τὸ εὖ- 
” μλ. ” ων 3 ” 

ϱος, ἅπερ ὑπόξηρα καλε. ταῦτ οὖν αὐτῶν τὸ µόρια κε- 
ν . ” ” -. ” ” 

λεύει περιβύλαια σπληνὼν ἐγκαρσίων πληροῦν ἅμα ταῖς τῶν 

ἐπιδεσμίων ἐπιβολαῖς πλεὀνεσιν ἐνταῦθα γιγνομέναιο οὖκ 

ἀθρόως ἐργαξόμενον τοῦτο. ποιήσεις γὰρ οὕτως ἄνωμαλον 
] . ὃν ει] ια ] ᾽ αι 3 η 3 ” 

τὴν ἐπίδεσιν, ἀλλὰ κατα βραχυ το ἐνδεὲς αναπληροῦντα. - 

λε, 
ΤΠροσπεριβάλλειν δὲ χρὴ χαλαρὰ καὶ περὶ τὸν καρπὸν τῆς 

χειρὸς ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε. 

Ρατίε Γατίαπι {επαῖ: Ἰοο Πᾳπῖάεπι {πας εΠ οὗ οαπίαπι 
απαο Ῥαμ]ο [αρτα Ῥο[μία ε{ι, πῬῖ ]απί [αηραίΐπεπι α [Τα- 
οἴατα ἀερε]]1 αἆ ΓαπιπιπΠι ΠΗΕΠΙΒΤΗΠΙ, | 

ΧΧΧΙΥ, 

Φμαε επἰγεπιίαίε {επιαπί ραππὶς αεφμαπᾶάα [μπε ἵπ οΥ- 

επι ἀαιῖς, ο μῖ μδί εα ἀἰτίρίπιμς, ποπ [μῦτιο, [εᾶ ραµ- 

Ἰαείπι ρ]μγίπιὶ οὐυο[υεπαάί [μηὲ. 

Τεπααπίας ππεπΙῬτοταπι οχίγετηα, 4παε ἀῑσῖΙί ὑπόξηρα. 

Ἠας Ιρῖίαχ ρατίες οἰτομπιάα{] ραπηΙ6 ἴγαπδνετῃ6 οοπιρ]ετί 

νο]αῖε εἰ Ῥ]ητίρας {α[οϊαε οἰγουιήρας οἶπρί, οὕπι ϱο αέ 

αιοά ἴεπιίας ε[ ποπ ΓηῬίΐο, Πο επῖπα γίποα]απι Ἱπαεπα]ε 

τεάἆετεδ, {εά ραπ]αίῖπι Ἱπρ]εαίατ., 

ΧΧΧΥ, 

Ίιαπεφμε εἶτεα ρτίπιαπα ῥαΐπιας ραγέεια φατῖς [οοίς φἰποίεμα{, 
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Έά. Οματι. ΧΠ. [174.] Εὰ. Βα[, Ῥ. (554.} 
Συμφλεγμαίνειν μὲν εἴωθεν ἅπαντα τὰ πλησιάξοντα 

µέρη τοῖς πεπονθόσι. τὼ δὲ πέρατα τών κώλων μᾶλλον, ὅτυ 
μικρὼ καὶ ἄσαρκα τελέως ἐστὶ καὶ διὰ τοῦτο τὴν ἐπιῤῥέουσαν 
ἐκ τῶν περὶ τὸ κάταγμα χωρίων ὕλην ἐπιπόνως ἐπιδέχεταυ. 
παρηγορεῖν οὖν αὐτὼ βούλεταυ τῇ τῆς κηρωτῆς ἐπιθέσει, ἣν 

ὁπότε ψιλὴν ἄνευ τοῦ σκεπάσαυ τινὶ βέλτιον ἦν ἐπιβάλλειν 
αὐτοῖς, οὔθ᾽ ἑτέροις ἐπιδέσμοις χρῆσθαι κατ αὐτῶν ἀστή- 
ρικτον ἔχουσε τὴν ἀρχὴν καὶ τελευτὴν καὶ διὰ τοῦτο πὲ- 
θιῤῥυησομένοις ἐν τάχει. συνεχρήσαντο οὖν τοῖς ὅλου τοῦ 

κοτάγµατος ἐπιδέσμοις, οὓς χαλαροὺς εἰκότως ἐπιβάλλευ μὴ 

μὲλλοντάς γε δυσχερείας παρέξευν, ἀλλὰ καὶ μίαν µόνην τὴν 

κωλυσιν τῆς φλεγμονῆς, κρατήµατος γὰρ μηδενὸς χρῆταυ 

τὸ κατεαγός. 

-”- - 

λστ'. 

Τλῆθος δὲ τῶν ὀθονίων ἑκανὸν τὸ πρῶτον αἳ δύο μµοῖραε, 

Βο]επί ]ασία νιαίαπι [εάςπι Ίουα οπιη]α 1ΠΠΕΠΙΠΙΔΙΟΠΕ 

ΕΠΙΟΙ αο Ῥγαεοῖραο ππΠεπΙΡτοταπι οχἰτεπη]ἰαίε», αποπῖβπι 

Ῥασγας {[απῖ εἰ παϊηίπιε οαγποίαε αἱ Ιάοῖτοο πιθ[ετίᾶπι α ]ο-- 
ος ααἱ Ἰαχία {ταοίπταπι Γαπὶ ἀε[οεπάεπῖεπι ποὮ τεοϊρίαηί 

οἰἵτα ποχκάπι, Έας Ιδίίαγ Ίενατε οοπ/[α{αἴξ οεταῖ Ιπαποβίοπθ, 

αποᾷ ποη εχρεά]ῖ Ρετ [6 πιεπιυτῖ Ἱπιροπὶ {πο π]]ο ἴες- 

πηεΠῖο, πο α]ς {α[ος. ΊἵΝαπι «παπι οαραί οἱ Ίπεπι Ἰα- 

Ῥεγεί [πε απο {µ]οτο, οἰἷίο οαἀετεί; α1άοῖτοο [αφ ε{ϊ 

{α[ο]ς {οΐῖας ΓΓαοΐπταε απας Ίπτε Ίαχας 1π]]ος, ταἳ ππ]]απι 

αΠοχαπί πιο]ε[ίαπα, [εά τά ππαπι ἀἁππιίακαί εἰποϊαπε, παί 

ΠΠαΠΙΠΙΦΙΙΟΠΕΠΙ ατοεαπῖ: ΠΟΠ οπῖπι αἀπιογεπίαχ αἆ 1ὰ ᾳαοᾷ 

Γγαοίαπι ε[ὶ οοππεηάαπι, 

ΧΧΣΧΤΙ. 
Ομοᾶ αἆ Ιἰπέεογωπα ππμ]εἰειάίπεπι ρεγείπει ἅμας ρατίες ρτὶ- 

πιο αδιάε ε[ [μμεγάατει 
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Ἐὰι Όλα, ΧΗ. {174.] Εὰ, Βαῇ Τε (504.) 

Λατὼ τὴν πρώτην ἁπασῶν ἐπίδεσιν πᾶσαν ἀξιο τὸ 

πλῆθος τῶν ὀθονίων ἔλαττον ὑπάρχειν, ᾗς οὐ δεησόμεθα 

προϊόντος τοῦ Ἰρόνου. ἐδίδαξε γάρ σε πηλίκα χρὴ πλεί- 
στοις ὀθονίοις χρῆσθαι μικρὸν ὕστερον. ἐπεὶ δὲ τὸ πλῆ- 
«ος τῶν ὀθονίων ἔκ τε τοῦ ἀριθμοῦ καὶ τοῦ μήκους τῶν 

ἐπιδέσμων τὲ καὶ σπληνῶν αὐξάνεταυ ζητήσεις ὡς ποτέρα 

μιείζους αἲ πλείους πελεύει σου ποιεῖν τοὺς ἐπιδέσμους ἐπὶ 

προσήκοντι τῷ χρόνῳ, καὶ µέντου καὶ πηλύκον εἶναι προσή- 

πξι ἕκαστον. τὸ μὲν οὖν πλάτος τε καὶ μῆκος αὐτὸς. ὥρυ- 

σεν ἐν τῷ κατ ἐπερεον εἰπὼν, τριῶν α) τεττάρων πήχεων 
μὲν μῆκος, δακτύλων δὲ πλάτος οὐδὲ νῦν εἰπεῖν παρξλειπε, 

δύο γὰρ ὑποδεσμίδας αξιοῖ ποιεῖσθαυ δι ὅλης τῆς ἐπιδέ- 

σεως. τούς γε μὴν σπλῆνας ὅτι τριπήχεις ἢ τετραπήχεις 
εἶναυ προσήκευ καὶ τοῦτ αὐτὸς ἐδίδαξεν. ἀριθμὸν δ᾽ αὖὐ- 
τὸς εἰκὸς εἶναι τοσοῦτον, ὅσον ὃ᾽ ἂν αὐτάρκως περιλαμβάνῃ 
τὸ κῶὠλον. οἳ ὃ᾽ ἔξωθεν ἐπίδεσμου κατὰ τῶν σπληνῶν ἐπι- 
βαλλόμενοι δύο μὲν εἰς τὼ πολλὼ γενήσονται, πάτωθεν μὲν 

λά παπῖνετ[απι γίπου]απα ααοᾶᾷ Ρτίπαπι οπιπῖαπι ἆα- 
ΠΒ, οεηΓεί Ραμοίοτίρας Ἠπίεί ορια εἶο 4παπι Ῥχουε»- 

ἀεπῖε Ίεππροτα {αίαταπα Πἲ; ἁοοπῖῖ εμῖπι ρασ]ο Ἱπίτα ιο 

Ίεπιροτε Ῥ]ατίπαϊθ {1 {α[οἳῖ οοπγεπῖαί, Θεά οπαπι Ππίεο- 

ταπα πι] 1{πζο αἱ {α[οἴαταπι εἲ ΡάΠΠοταπι Ἠ"ΠΠΕΤΟ Ἰοηρί- 

Τπάϊπεααθ αιρεαίαῦ, ααθεγεί αμῖς ΠΠ 1άοπεο ἴεπιρογε 

ππα]οτα αΏ Ῥ]ατα Ἠηίεα 1π]οί νε; οαυῖπ εἴ απαπία Πησυ]α 

ε[ῇε ἀεβεαπί, Ῥουττο. Ἰοησιαάίπεπα εἰ Ιαπάϊπεπι {α[οία- 

γατα ἀεβηϊνῖι Ἱπ Ἰμτο ἆ4ε οίΠοῖπα ππεάϊῖοι απαπι ἀππῖες 

ααοά νετο αἆ Ἰοησιίαάϊπεπι εἰ Ιαίαάϊπεπι ρετπεῖ, {πι- 

Ρ]εαπί παπα, ομαίπος, απίππε αμί {εας, Ἰοηπριπάϊπεπι 
ααϊάεπι ομῬίοτηπα, Ἰαὐπάίπεπι νετὀ ἀῑδίίοχατα. Αί πεφιθ 
ἨἩΠΙεΤΙ Ὠμπο ΠΙεπίῖο ρταεἰεγηί:; εκ {α[οῖῖ επῖπι ϱαθ 

Ῥείπιας Ππ]οϊαπίας ἆπαρ ἁατῖ Ίι[Πί ρετ ππίνεγ[απι νποιι- 

Ίαπας ῥρ8ηπΠοθ 1ἴεπι ἀὐρ]ίοεθ  ἱπρ]ίοεδαπα Γαρεσϊη]οϊεπᾶος 
ε[ε 1ΡΙ 4ποᾳπθ εκρ]οανῖί, «πο ε[ῖε γο]ιῖὲ 1οἳ ἨΠμπιεγο 
πῖ οοπιρ]εοίῖ αιεαπῖ απΙγετίαπα ΙΠΕΠΙΡΣΥΗΤΑ, Θεά {α[οῖας 

απαε ΄[αρεγ Ραππο8  ἁαπίας Ῥ]εγαπιᾳπε ἆπαρ ΠΠ απατυπι 
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Ἐά. Οµατι. ΧΠ. [174. 175.] Ε. Βα[. . (584.) 
ἄνω τὴν φορὰν ποιούµενος ὁ ἕτερος αὐτῶν, ἄνωθεν δὲ κάτω 
πάᾶλιν ὁ ἕτερος. ἐγχωρεῖ γὲ μὴν καὶ τρες καὶ τέτταρας 
αὐτοὺς ποιεῖν, ἀλλ ἡμεῖς ἄεὶ δυοῖν χρώμεθα. πρὸς τούτους 

οὖν τις ἀποβλέπων τοὺς σκοποὺς εὔδηλον ὅτι στοχάσεταύ 

κατ αἀρχὰς μὲν ταῖς δύο µοίραις τῶν ὀθονίων χρῆσθαι. 
καθ ὃν [1756] ὃδ᾽ ἂν χρόνον ἀφλέγμαντον ᾖ τὸ πεπονθὸς 
µέρος ταῖς τρισίν. ἐν μὲν οὖν τῷ κατ ἐητρεῖον, ὡς ἔφην, 
ὧρισε τὸ µῆκος πῶν ἐπιδέσμων αξιοῦντος αὐτοῦ τριών 

τεττάρων εἶναι πήχεων τῶν ἐδίων δηλονότι τοῦ ἐπιδέσμου. 
γελοῖον γὰρ εἰ τύχη παιδίον δυοῖν ἡ τριῶν ἐτῶν οὕτω µα- 
κροῖς ὀδονίοις ἐπιδησόμενος ὡς ἀνδρὸς τελείου τεττάρων 

πήχεων εἶναι τὸ μῆκος τἢἢ τὸν τέλειον, οὕτως βραχέσιν ὣς 
τριῶν 1) τεττάρων εἶναυ τῶν τοῦ παιδίου, κατὰ μέντοι τοῦτο 
βιβλίον οὐχ ὥρισε τὸ μῆκος τῶν ἐπιδέσμων, ὥσπερ οὐδὲ 
τὸ πλάτος ἡμῖν ἀπολείπων στοχάξεσθαυ. . δῆλον γὰρ ὅτο 
πρὸς. τὸ μέγεθος τοῦ κατάγµατος ἁρμοττομένους ἡμᾶς εὖ- 

ρίσκειν χρὴ τὸ μῆκος τῶν ἐπιδέσμων, ἀεὶ μὲν τῆς ἐπιδέ- 

σέως, ὡς αὐτὸς ἐκέλευσε, προσλαμβανούσης πολὺ τοῦ ὑγιοῦς, 

ππα αἳ ἸΠΓεγίογί Ῥατίο [ατίωπα {επάαί, αἰίετα α [αρεγίοσὶ 
ἀεοτίαΠ, ας εἰίαπι Ποεί εἰ ἵετηας εί αιαἰεΓπαδ Ίπιρο- 

Ἠετε. ΊΝο86 απίεπι Ῥϊηϊ6, πρίααε πάπατ, 1Ιδιίατ ασ ἵα 

Ἠαεο ἀποιπιρεί ἀιας Πηίεοταπα ρατίεδ ΙΠ]11ος [εά απο ἔεπι- 

Ῥογο ν{αίας Ίοοις 1πΠααιπια[ίοπθ νασαί, ἴτες ἆαπάας ε[Τε 

οοη]]οῖαῖ, ἴπ Πργο Πάπα, αἱ ἀῑκίπιας, ἆε ο]οῖπα πιεᾶ]οῖ 

{α[οἵατιαπα Ἰοησμάίπεπι ἀε[βαϊνιί Ίαρεπ πί [αρετιη]οίαη-- 

ἴαγ Ίοηραθ {ἴ6ΓΠο8 γε] απαίεγηος οαΡ1{ο8, πἰπαῖγαπα Ποπηῖπ]θ 

αἱ ἀεν]ποϊίαγ. ΊΝαπι τιάἱοπ]απι ε[ζεί ρµεταπα εχεπιρ]ϊ οαμ{α 

Ῥίπιαπι νεἰ ἵτίπιαπι {α[οιῖς Πία Ἰοηρβίςφ αἱ]ῆσατα, πα τοραβί 

Ἠοπιϊηϊδ απθίεγπος ουὈ]ίος αεηπεπί νε] αἆ τοβα/[ίαπι Τα 

Ῥτεγνες αἀμίρετα, τί αΙιπίετηο8 ραεγί ομΡ]ίος Ππρ]εαμ. θεά 

ἵῃ Ἠοο ορεγε {α[οΐαταπι Ἰοπριίπάίπεπι ποπ Γαία, Ποιί 

πε(πε Ἰαάίπεπι εα πορίς οοη]ἱοειεπάα τεΙπαιεΠθ. Όομ- 

Παι απίεια ΓΓαοίαγας πιβοπϊ(μάίπα Ἱπ[ρεσία Ππγεπὶσῖ α ποβῖς 

Ἰοηρ]ίπάίπεπι {α[οίαταπα, απππα, αἲ 1{ρ[ε Ἱπιρετανῆ, ἀερεαί 

νιπομ]απι {εππρες ϱ]ατίπιαπι 1Πίεστας ραχ[ῖ5 οοπιρτε]εμάἆςτε, 
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Γὰά. Οµατι, ΧΙ. [175.] Εὰ. Βα[, Ῥ. (584.) 
οὐκ ἀεὶ δὲ ταὐτὸ, ἀλλὼ κατα τὸ μέγεθος, ὡς ἔφη, τοῦ κα- 
τάγματος. εἰ δὲ δὶς ἢ τρὶς αὐτῷ τῷ κατάγµατι περιβάλ- 
λειν χρὴ, μετὰ δὲ ταῦτα πυκναῖς ταῖς περιβολαῖς χρώμενον 
ἄνευ τελευτῆσαι πολὶ τοῦ ὑγιοῦς ἐπιβάλλοντα. τηλικοῦτον 
δηλονότε προσήκευ τὸ πρώτον ὀθόνιον ὑπάρχειν, ὡς ἔξαρ- 
κέσαυ ταῖς πρώταις περιβολαῖς ταῖς εἰρημέναις. ὡσαύτως 
δὲ καὶ κατὰ τοὺς ἄλλους ἐπιδέσμους τὸ μῆκος αὐτάρκες γι- 
/νέσθω, ὡς ταῖς ὑπ αὐτοῦ 7εγραμμέναις λέξεσιν ἀρκέσαι. 

υπό γε μὴν πλώτος τῶν ἐπιδέσμων ἐξ ὧν εἴρῆκεν αὐτὸς σκο- 
πὠν εὑρήσειο. ἠρμόσθω μιὲν γὰρ, φησὶ  πεπιέχθω δὲ μή 

τὸ δ᾽ ἡρμόσθαυ τὸ οἷον ἐστηρίχθαι δηλοῖ τοῦτο ὃ᾽ ἔσται 
μὴ πάνυ πλατέων παρἐσκευάσθαι τῶν ὀθονίων, ῥυσοῦταο 
γὰρ ἐν ταῖς περιβολαῖς τὰ τοιαῦτα, ἐπεὶ ἄλλως γε τὸ πλα- 

τύτερον ὀθόνιον, ὡς ἂν πλείονα τόπον πὲριλαμβάνον ἆσφα- 

λέστερον κρατεῖ τὰ κατἐαγύτα μόρια τῶν ὁστῶν καὶ ὅσον 
ἐπὶ τοῖτο κάλλιστος ἂν ἦν πλατύτατος ὃ ἐπίδεσμος. αλλὰ 
γὰρ ἐπειδὴ ῥυσούμενος ὁ τοιοῦτος, ἓν οἷς ἂν παραθῇ τοῦτο 
πάθη µέρεσιν ἑαυτοῦ γαλαρώτερος 7ιγνόμενορ, ἀπόλλυσι 

Ἠαεο Πο οοπνειῖῖ εαάεπι πὐῖααε, Γεὰ Ῥτο πιαρπ]ᾶἶπθ 

{ταοίητας, ιέ ἀἰσίπας, Οποάβ Ἱίεγαπα αὐἴ ἰεγῆο [αρετ 

{γαοίαγαπα οἴγομπιασεπάα Ῥτίπια {α[οία εβ, Ῥοβεα ογεβτῖθ 

οἰτουΙῆ ας νο]μία ποπ Ρτῖας Ππίεηάα αππαπι 1Πίεσγαο [εᾷῖ 

Ριατίσιατα οοπηρ]εχα Γαοχῖῖν ῥΡίαπο ἀερεί Πία Ίοπρα [απ], 

Πέ Ῥτοροβίϊς αὐ Ἡιρροοταίο οἰχουίήδριις ΓαΠιοῖαί, Ἐαάσπι 

γαΐ]οπςε εἰ α]ἴαγαπα {α[οίαταπα Ιοηφριἰμάο ἰαυία Πί, αἱ Γα[ι- 

οἷαι ἀε[οπριϊς αἳ 1ρ[ο νΙπου]δ. Ῥουγο Τα[οἶαναπα Ἰ]αΗααἷ- 

Ἡ6πι οπιρετίαδ, ΠΠ αἆ εα αιιαο Τρίο ἀοοιῖί τε[ρεχετῖς; Ππ-- 

ααἲί εμ]πι {π]οίαηίής Πο Τ8ππεη οοραπίατ,.  Βὶρπίβεαί 

αὐίεια {α]ο]γῖ ᾳαῇ Ἠαεγετο, Οιοά ει αδί {α[οείαθ ΠΟΠ 

ία Ἰαίαε ρατεπίασ,΄ µαο Παυῖάεπι τηραπὶ «παπι οἶγοιπι-- 

αραπίαγ. ἵαπι αἱοφαία Ἰαΐΐος {[α[οία αἱ ααθ Ρ]ατίππααι 

απιρ]εοἰαίαν /ΓΓαο ο{ῃ ρατίες Ώγαης οομ[]παῖ. Αίπιοα 

Ίαο ἆε οαµ[α Ἰαι[ππια {α[οία εκ υ[α πιαχίπιο εΠ, Ύοεταπι 

ααἷα ο παε ἰα]ῖθ ε[ῖ τηρας οοπἰχαµαπε, αππι {αρεν α[οοίας 

Ρατίες ε[ι ορνο]αία, Ἰαχίος Πί εἰ 4μαε Γαρ]εοία [ηπί πηῖπας 

6ΑΙΕΝύΒ ΤΟΜ. ἈΝΕΙΠ. ΡΑΠΗδ ΠΙ. Ρ 0) 
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Εά. Οµατ, ΧΠ. {115.] Εά. Βα[. Ὑ. (594. 535.) 
τὴν ἀσφαλῆ λαβὴν τῶν ὑποκειμένων σωμάτων, διὰ τοῦτο 

χρὴ μὴ πάνυ πλατὺν ὑπάρχειν αὐτόν. αὐξανέσθω δή σου 
τὸ τοῦ ὑποδέσμου πλάτος ἄχρις ἂν ἐνδέχηται, ὡς µηδέπω 

γίγνεσθαι χαλαρὸν αὐτοῦ τὸ µέρος, διὸ καὶ τα τοιαῦτα 
πάντα κάλλιον ὁ τετριμμένος πράξει. στοχαστικοὶ γὰρ οἱ 
σκοποὲ καὶ οὐδεὶς τοιοῦτος, οἷον ἐν τῷ γράφειν τὲ καὶ ἄνα- 

γινώσκειν. διὰ τί δὲ πλείοσιν ὀθονίοις (655) ὕστερον χρῆ- 

σθαι κελεύει, τηνικαῦτα ἀκούση ὅταν ἐπὶ τὴν ῥῆσιν ἔν ᾖ 

ταῦτα γράφει παραγενωµεθα. 

1ς’. 

Σημεία δὲ τοῦ καλώς ζητρευμένου ταῦτα Μαὶ ὄρος ἔπιδεο- 
µένου εἰ ἐθωτῴης αὐτὸν εἰ πεπίεκταυ καὶ εὲ φαίη μὲν 
πεπιέχθαι, ἠσύχως δὲ καὶ μάλιστα εἰ καιὼ τὸ κάτηγµα 

φαίη. τοιαῦτα τοίνυν φάναυ χρὴ πεπρηγµένα διὰ τέλεος 
ώ τον ὀρθῶς ἐπιδεόμενον. 

Απ] 

- Αα - 3” 

ο πεὶ δὲ στοχασεικοῖς, οὐκ ἐπιστημονικοῖς σκοποῖς οὐδὲ 

ἡμᾶς χρησομένους ἐν ταῖς τῶν ὀθονίων περιβολαῖς, διὰ 

Πάε]τίεν οοπ μπεί, Ιάοίτοο εχρεἀ]ξ ποπ Πα Ἰαίαπι ΙΠΙΡΟΠΕΓΕ, 

[εά εαίεπι5 εἶις Ἰαιάϊπεπι ἄδετο, Ύπατο Ππμ]]α Ῥᾶχδ 

Ἰακαίαν. Οααμποῦσειη εχρεχΙεΠδ Ἴαθο οπιπῖα ΠΠε]ῖ6 ΡΓ8δ- 

[ιαδίε:. εἰαθιιοβί οεπῖπι οἈ[εγναβίοπε οοπ]εοίπγαιε Γ1ΠΕ, 

Ώθαιε [οπρίατα οοπιρτεµεπάϊ αιῖ Ἰεοίοπε ροβαπί, ΟΡ 
ᾳααπι νετο σαι[ατη ρίατος [α[ο]α ἀατὶ ροβεα νε]έε, ἵαπο 

1Π{ερες ααιῑπι αἆ ει Ἰοσιπι ρεΓνεΠεΓΙΠΊΠΘ. 

ΧΧΣΧΤΥΠΠ. 

Πἰπο αμίεπι εοβπο[εες γεοῖιε [ιοπίπεπι εµγαξµτη ε[]ε ας 1εΥ-- 

ππῖημπε ἀε[ισαπαί, μδὶ πµπι ργεπιαἰµγ τοβαυετίες αἴφμε 

ἰς γε[ροπάετίε [ο μτεπαὶ φιμίάεπα, [εἆ Ιευίεν, ἰάφιμε Ῥταε- 

Γετεῖπι Φιια [γαειμγα ε[ξ. Ἠαεο ἐέαφμε [ο ἠαδεγε πεοε[]ε 

ε[ὲ [αἰθαιωγ φαὶ γεοιε ε[ αἰἰίραιι». 

Ωπουίαια 68 418 Πο8 [ρεοίαιηπς ἵπ {α[οιῖ ουνοίνεῃ-- 

ἀἱΦ ΠπιεἰἰδΙΙ ποια εοπηρτεμεμάῖ [οἰεηίία, [οὰ οοπ]εοίαχα, εκ 
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τοῦτο σηµείοις ἀσφαλέσι κρίνειν ἄξιοῖ τὸ κατωρθωμένον τε 

καὶ διημαρτημένον αὐτοῖο. ἐὼν μὲν ἱκανῶς Φθλίβηται πρὸς 
τῶν ἐπιδέσμων ὁ κάµνων, ἓν τάχει λύσαντες ἄμεινον ἐπιδή-- 

σοµεν, ἐὰν δὲ χαλαρώτεραυ τοῦ προσήκοντος αἱ περιβολαὶ 
τῶν ὀθονίων ὧσι, μὴ πάνυ πολὺν ἀναμένωμεν χρόνον" ἡᾗ 
μὲν γὰρ ἰσχυρὼ θλίψις ὀδύνην τὲ καὶ φλεγμονὴν καὶ ποτε 

καὶ νέ- [176] κρωσιν ἐπιφέρει κατὰ τὸ τοῦ κώλου πέρας, 
2) χαλαρὰ δὲ ἐπιβολὴ τῶν ὀθονίων ἀκίνδυνος μὲν εἰς ταῦτα, 

διασερέφεσθαι δὲ ἐπιτρέπει τῷ κωλῳ ἐπὶ τὸ κάταγμα. κα- 
τεπείγει τοιγαροῦν ἡ σφοδρα θλίψις, ὡς ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ 
κατεπεδεῖν οἀναγκαξειν, οὐ μὴν γὲ ἡᾗ χαλαρά μίαν μὲν γὰρ 
ἀναμένὲν πἀντῶς. δύναιτο ὃ᾽ ἄν ποτε καὶ τὰς δύο" διὰ 

τοῦτο }οῦν ἐρωτᾷν ἀπριβῶς χρὴ τὸ ἐπιδεδεμένον, ὁποίας 
τινὺς αἰσθάνεται τῆς τῶν ὀθονίων ἐπιβολῆς, ἵνα ἐξ ὧν ἄπο- 

κρίνεται διαγινώσκωμέν τι περὶ τῆς κατὰ τὴν ἐπίδεσιν ἔπα-- 
νορθώσεως. προσῆκον δὲ, φησὶ, κατὰ τὸ κάταγμα δεῖν ἆπο-- 

κρίνεσθαι τὸν ἐπιδεδεμένον αἰσθάνεσθαι μᾶλλον ἥπερ κατὰ 
τὰ ἄλλα µέρη τοῦ κωλου τῆς ἐκ τῶν ὀθονίων ἐπιδέσεως. 

οετίῖς Ιπα1οῖῖς Ἱαάιοαπάμπη οεη{εῖ μας τεοίε 1μ]εοίαε {16- 

χπῖ, οπαε πηπα]ο. Όποά[ Ἠοπιο αραπάο [μς {α[ος πτρεα- 

ίατ, οεΙεγγῖαιε [οἱγεπίες αρίῖας ἀε]ιραβίποιθς [ία {α[οἵαγιιπι 

οἰγουῖίας Ίιι[ιο Ἰαπχίοτες {ιετίπί, Ποῦ ραϊεπιαχ ἀῑπίϊας Πο 

Ἠαΐετε: παπι απαο ατοἰῖᾳς αἀβτίησαπίας ἀο]επῖ, Ἱπῇαπι- 

πισπίας εἰ Ιπίετάυπι εἰἶαπ οεχίτεπια γρατίε εποτίαπίωτ, 

ᾳπ8ε Ἰακίαθ Ῥτον[αθ ε]αβπιοᾶί ρετίοι]ο νασαπί, [εά ποᾳ 

Ῥτομίρεπί πιεπιΏγαπι 0πο ππμς θα 1αοίιτα ΕΠ: ἆερτα- 

νεϊυτ. Ότσει Ιβίίαχ αγοἰίος Ἱαποίητα Πο αἱ πεοε[ε Πί εο- 

ἀεαι ἀῑε [οἱνενε εἰ τατ[ας ἀε]ίρατε; «άε Ἰαχίοτ ε[ ποπ 

Ἱίεπα, Ῥοϊεβ επῖπι παπα ἀῑεπι εἰ Ιπίεγάσπι αἰίεσαπι Γμ[]-- 

ἨὨθτί. Ἠαο Ισίίιγ ἆε οαιία ἀϊΙρεπίες τορατο ειπα 1 αἰ]]-- 

ραίμς ε[ι οοπνεπῖί, ϱπθἱεπ Γεπαί {α[οίαγαπι οἰτοσίηπι, 

ηὲ εκ 16 ᾳὐάε γε[ροπἀεί αμαιμιά ἆε {α[οῖῖφ επιεπάαης[θ 

Ππιε]]ραπιας, Ώερεί επῖπι, ἀππῖέε, τε[ροπἆετε αιῖ αἱ]1ρα- 

ἴα5 ε[ἰ, [επίῖγε [ο νΙπου]απῃ ατοί]ας5 Ἰαχία {γαοίαγαπι, 4 18πα 

α]ῖ Ῥατίίρας 1ρ[18 ππεπηρεῖ. ία επῖπι [εᾷε Ιπίεγ εδ 
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Ε. Οἶιανῖ. ΧΠ. [176.] νν ΚΕ. Βα[. Τ. (5395. ) 

αἰσθητικώτερόν τὲ γαρ τοῦτο τῶν Θλιβέντων ἐστὶ, διότι τε 

πέπονθεν ἡμεῖς τε μᾶλλον ἐπιέσαμεν ἐνταῦθα τὸν ἐπίδεσμον, 

ὡς ἂν βουλόμενοι τὸ πᾶν αἷμα ἐκθλίβειν, ἐφ᾽ ἑκατέρου τοῦ 
κώλου πὀρβῥω τοῦ κατάγµατος, οὕτω γὰρ ἔμελλεν ἀφλέγμαν- 
τον ἔσεσθαι τὸ πἐπονθός. 

λη. 

Σημεῖα δὲ ταῦτα τῆς µετριότητος, τὴν μὲν ἡμέρην ἢν ἂν 

ἐπιδεθῇ καὶ τὴν νύκτα δοκείτω αὐτὸς ἑαυτῷ μὴ ἐπὶ ἦσ- 
σον πεπιέχθαι, ἆλλ ἐπὶ μᾶλλον. τῇ ὃδ᾽ ὑστεραίῃ οἱδη- 
µάτιον ἐλθεῖν ἐς χεῖρα ἄκρην µαλθακόν' µετριότητος γὰρ 
σημεῖον τῆς πιέσιός σου. 

᾿Ἠπειδὴ τὸ κὺ ης ἐπιδέ ἐν τῷ ὴ τῆς πιξ- πειδὲ κῦρος τῆς ἐπιδέσεως ἓν τῷ ποσῷ τῆς 
, 3 ερ υ Δ Δ ” 2 ς ’ 

σέως ἐστιν, ὑφίσταται δὲ το ποσον τουθ υπαλλασσεσθαυ 

διὰ τὴν ἔν µαλακύτητί τὲ καὶ σκληρότητε διαφορὰν τῶν µο-- 

ρίων, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ διὰ τὸ τινὼ μὲν σώματα φύσευ 
δυσαίσθητα, τινὰ δὲ εὐαίσθητα ὑπάρχειν, εἰκότως ἐκ πολ- 

ᾳµαο αἀβτιπσαπίατ αοεγγίπιο [οηΗῖξ, ααοά εἰ 4ερτα Πί οί 

{α[οῖα α ποΡῖς πιαρῖ οοπηρτείῖα, αἱροίε απῖ ορείαπη ἀεάο- 

τΊπηις αἱ [αησαῖς πηϊνειίας α {γαοίατα Ίοησε αἆ πίταπι(αθ 

ΠΙΘΠΙΡΤΙ οεκἰτεπιτἰαίεπι εχρτιπχετείιγ, Πααϊάεπι Ἠαο νία {-- 

{πταπι ΠΕ τί φποάὰ ναΠαίαπι ε[ῖ αὐ ἹπΠαπηπιαίίοπε ἀε[επάαίασ. 

ΧΧΣΧΥΙΠ. 

{Ηοἀεταιϊοπϊς αμίεπι ἐπάιεία [μπε, [ εοᾶεπι ἀῑε ας ποείε 

οµο ἀείιραιις [μεγίε ἔρ[ε [1δὶ ρἰάεαιμγ ποπ ἰευίμι, [εὰ 

φαζεπεῖμς αα[ἐτίπρὶς Ρο[γίάἰε «ΦΕΥΟ ΕΜΙΠΟΥ ἴπ Ἱπαπιμ οτία-- 

εμΥ πιο]]ἰς ας Ραγρμς. Ιπάϊσαπε Ίπε υἰπομίεπι [μῖ[]ε αὖς 

ἴε πποάεταιε αἆ[ἐγίοεμτη. 

Οαπι αἆ[τιπσεπαϊ πιοᾶας ἵπ νἰποϊοπᾷο οπιπάπα Ἰᾶ- 

πῖπιο πποπιεηίαπι Ἠαρεαί, ᾳπάπι(αο Ἠΐο ναγῖατὶ οοπ/[αενοτίέ, 

ἴαπι ᾳποά απαεάαπι ραγίε πιο]]ῖο αο ἁπτ]α Ίπέοι {ο ᾱ- 

[επί αιιᾶπι οοᾷ αἰῖα οοἵροτα Ἰεβοξοτίς Γοπ[ας παίιγα 

[μπί, αἰία αοτίονῖθ, πιεχ]ίο οοπἰεπΟέ εκ Ρ]απίρας ποίῖς 
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λῶν σημείων πειρᾶται τὴν ἀσφάλειαν τῶν δεραπενοµένων 

πορίξεσθαι,. διὰ τοῦτ οὖν οὖκ ἤρκεσεν αὐτῷ μόνα. τὰ ἓκ 
τῆς ἐρωτήσεως, ἀλλὰ καὶ τοῖς µορίοις αὐιοῖς ἀξιοῖ προσέ- 

χειν ἡμᾶς μαὶ µάλιστά γὰ τοῖς πέρασιν αὐτῶν. οἰδημάτιον 
γὰρ ἐσεσθαί φησιν, ἑὼν συµµέτρως πιέσωµεν ἐν ἄκρα τῇ 
χειρὶ κατὼ τὴν δευτέραν αμέραν μαλθακὸν, ὅπερ ἐστὶ τὸ 
εἶκον, εἰ πιέξοµεν αὐτὸ, τοὺς δακτύλους ἐπιβάλλοντες, ὡς εἴ γε 

τοῦτο τὸ οἰδημάτιον 3 μηδ᾽ ὕλως εὕροιμεν ἢ σκληρὸν εἰδέ- 

ναι χρὴ σαφώς, ἐνδεέστερον μὲν πεπιέχθαι τὸ κάταγμα, 

μιηδ᾽ ὕλως εὐὑρεθέντος ἐπὶ μᾶλλόν γε τεθλίφθαι σκληροῦ 

φανέντος. εὔδηλον γὰρ ὅτο τῶν ἐκθλιβομένων χυμῶν ὑπὸ 
τῆς ἐπιδέσεως ἐπὶ τὸ πέρας τοῦ κώλου πολλῶν }ιγνοµένων, 

πληρωθήσεταυ τὸ ἄκρον αὐτοῦ καὶ Ὀλιβόμενον τοῖς δακτύ- 
λοις οὐχ ὑπείξει. καὶ τοῦτ ἔσται σου σημεῖον σφοδρᾶς πιέ- 
σέως, ὥσπερ γε καὶ εἰ μηδ᾽ ὅλως οἰδήσειεν 4 ἄκρα χεὶρ, 

ἔσται σου καὶ τοῦτο τεκμήριον τοῦ μηδ᾽ ὕλως ἐκτεθλίφθαυ 
τὲ πρὸς τῆς ἐπιδέσεως. ἀνάλογον μὲν γὰρ ἀεὶ τῷ πόσῳ 
τῆς πιέσεως τὸ ποσὸν τῶν ἐκθλιῤομένων γίνεταυ χυμῶν. 

Γεουτ]ίαίεπα αορτοίαπΏΊαπι Ιπνο[ίσατε. Αίφιε απο ἆε οαυί[α 

ηΟΠ οοπ{επίας [ο]α ρο[μ[ο Ππάϊοῖα 41αε εκ ΙΠ{εγτοσαβΙοπθ 

{αππαπίας 1η[ρῖοιεπάας εἴϊαπι ποβῖς Ίρ[αφ ρατίος οσιβτιαί, 

Ρο ππιαπα εχίγεπιας. ἸΙπῖί επῖπι αδῖ πιοᾷεταίο αἀβτίη- 

κοτίπιας, Γαἱαχαπι Ῥο[σ]άῖε ἵπ παπα ΡαΥΥΗΠΙ ΤΙΠΙΟΓΕΠΙ Π1ο]-- 

Ίεπι, Ίοο εβ οεἀεπίεπα, Πα Παρεγάαίῖ ἀῑρια5 Ρρτεππαίγ. 

Ομαγε { ἵαπιος Ἠίο νεἰ ππ]]ας αρρατεαί νε] ἆατωμς, Ῥίαπο 

{οῖτε Ιοεῖ νΙπου]απα, αδί πα]]ας αρρατεῖ, ποπ [αἱ {π1[Πε 

αάβε]οίυτω, μΏΙ ἀπτας, πἰπιῖ ατοϊαίαπη.  Οοπ/[ίαϊ επῖπι οκ-- 

Ὀενάαπα ππεπιβχαπι Γαοοῖς Γαῦ υίπου]ο αἆ α1ρ[απι ἱταπδπα][ῖς 

απππα πα Ι Πηΐ, Ἱπιρ]ετὶ ἀῑσΙίίδᾳαο Ρτείἴαπι ποια οεἆετε, 

Ἰάᾳπε {41Ρϊ απάϊοῖο επί νΙποι ναἰεπῆας αἀ[τιοϊ, Ἠο 

{εοαβ αἴαιε αὈῖ πιαπας Ἠπ]]ο πιοάο {ππιεαί, οΟΠ]ΙΟΕΙΘ Ῥο- 

ταῖς πα] Γα]ο {αἩ. νῖποα]ο εκρτείἴα. ΊἈΝαππφπε αἁ[ίτῖι-- 

5εμς1 πιοᾷο πιοᾷας ϱΟΣΙΠΙ (μ86 εκρτιπ{αχ Ρετρείπο τΤε- 

{ροπάαί εἰ Ἰμῖο πιοάμς {Π1οΓ. Όπατο ἨοἨ ΙΠΙΠΙΕΥΙΤΟ 

χεπαΗῖωχ ἵππιος ἵπ εκἰγειηίαίε πιεπρι1} αἴφπε 1πρεπς ε{ῖ, 



300 144ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ 
Ἐὰά,. Οµασι, ΧΙΙ. Γ1σο απτ]. Ε. Γα[. γ. 555.) 
ὀναλύγως δὲ τούτῳ τὸ ποσὸν ὃν τοῦ οὐδήματος, ὧστ εἰκό-- 

τως ἀντίτυπον μὲν καὶ μέγα τὸ κατ ἄκρον τὸ κὠλον οἴδημα 
γίγνεταυ, σφοδρῶς θλιψάνεων τὸ κατεαγὸς αὐτοῦ µέρος. εἷ- 
κον δὲ καὶ μικρὸν ἀτρέμα πιεσάντων, ὥσπερ εἰ καὶ μηδ᾽ 

ὕλως πιέσαιµεν, οὐδ᾽ ὅλως ἔσται τὸ οἴδημα. πρόδηλον οὖν 

ὡς μεγάλου μὲν ἀντιτύπου φανέντος οἰδήματος ἐν ἄκρα τῇ 
χειρὶ κατὰ τὴν δευτέραν ἡμέραν ἀντικωλυτέον ἐστὶ καὶ κα- 
[177] ταντλη!έον ὕδατι πολλῷφ Θερμῷ παραχέοντας δαψι- 
λὲς ἔλαιον ἐπιδετέον τὲ μετρίως πιέξοντας. εἰ δὲ μηδ᾽ ὅλον 
εἴη γεγονὸς οἴδημα κατὰ τὴν δευτέραν ἡμέραν, ἐν τῇ τρίτη 

τῶν ἡμερῶν ἐπιλύσας δήσεις εὐτονώτερον, εἰ δὲ µέτριον εἴη 
γεγονὸς οἰδημάτιον, ὃ μὲν οὖν Γπποκράτης καὶ τοῦτο δια 
τρίτης λύεε, ἐγω δὲ εἰς τὴν τετάρτην ἡμέραν ἀναβαλλόμε- 

φος ἐνίοτε μὲν καὶ πέµπτην μάλιστα ἔν χειμῶνι χεῖρον οὐ- 
δὲν εὗρον γιγνόμενον. 

λ9’. 

Τελευτώσης δὲ τῆς ἡμέρης ἐπὶ ἧσσον δοκείτω πεπιέχθαι, 

τῇ δὲ τρίτη χαλαρά σου δοκείτω εἶναι τὰ ἐπιδέσματα, κἢν Ί ριτῃ ϱ , ᾽ 

πῬή οοπαπαϊπαϊα Ῥαγς εἶας Τογϊΐτετ {αετΙῖ αἀβε]οίαι οεό]ῖ 
αἴααε εχίῖσιας εΠ, αρῖ Ιενῖίετ; Ποπ Γεοις αιίοπι, πὈῖ ΠΟΠ 

αἀΠτιησιίατ, Π]]ας ἔμπιος οτοἰ[αίαγ. Έχπσο ενῖὰεπίϊ[Πππιαπα 

εΠ, ιδ ροβτ]άϊε 1π πιαπι ἔππιοτ Πάρης Πἲ εἰ τεπαίας, 
ΠΠΕΠΙΡΓΗΠΙ {ο]νί ρτοβῖπας ἆἀεῦετο ρετγ[απάῖᾳπε ππ]ία ααᾶ 

οα]άα, οαῖ οἰεπΠι οορίο[ε {πεγξ αἀ]εοίαπι τΗγ[άδᾳο αἰ]]- 

δατῖ πιοᾷῖοε αἀ[τιοίαπα; αὈί Ροβετο ἀῑε πι]]αφ ἵαπιος αρ- 

Ρατεαῖ, {ετίῖο τε[ο]νῖ εἲ αγο[ῖας α]ρατι. ΟὉποάβ ἵαπιος 

πηοβίοας Γιος, Ηιρροογαϊΐες {εγίῖο ἀῑε γε[ο]ν1ῖ, ποβ πίᾳαε 

αἆ απατίαπ, ἀπίεγάιπα οαἴπίαπι ἀῑεπι ἱταμεηίες, Ἠϊεπιε 

Ρο (Πππαπι πὴ]η] νἰάίπιας ἀοίοτίας αοοϊἁ1[Τε, 

ΧΧΧΙΧ. 
ιαδεπιε ]απι ἀἱε πηῖίπμι αά[έγίοίας [α[είας [επεαε, [εὰ ἑεγ- 

ιο ἀἰε Ῥαεπε τε[οἰμαι. δείτε αµίεπα ἰίοει, [1φμίά Ίιο- 



} 
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μὲν τι τούτων τῶν εἰρημένων ἑλλίπη, γινώσκειν χρὴ ὅτε 
χαλαρωτέρη ἐστὶν ἐπίδεσις τοῦ μετρίου. ἢν δὲ τε τῶν 
εἰρημένων πλεονάξη, χρὴ }ινώσκειν ὅτι μᾶλλον ἐπιέχθη 
τοῦ μετρίου καὶ τουτέοισε σημοινόμὲνος τὸ ὕστερον ἐπι- 
δέων ἢ γαλᾷν μᾶλλον ἢ πιέζειν. 

Οὐ μὰ άία, καθάπερ οἴονταέ τινες, ἐκ τῆς τάσέως µα- 

κροτέρων ιγνομένων τῶν ὀθονίων ἡ ἐπίδεσις ἓν τῷ γρόνῳ 
χαλαρωτέρα φαίνεται, αλλ ὅτι προστέλλεται τὸ κώλον ἰσχνου- 
µενον, ὅταν ὀρθώς ἐπιδέηται, καὶ τοῦτ ἐναργῶς φαίνεται 
διὰ παντὸς ἐπὶ πάντων τῶν καταγµάτων, ὧὦρ καὶ αὐτὸς ὁ 

Ἱπποκράτης δηλώσει. 

μ. 
᾿Απολύσαντα δὲ χρὴ τριταῖον ἐύντα κατατινάµενον καὶ 

διορθωσάµενον, κἢν μετρίως τὸ πρώτον ἐτετυχήμεις ἐπι- 

δήσας' ταύτην τὴν ἐπίδεσιν χρὴ ὁλίγῳ μᾶλλον ἢ ἐκείνην 

πιέσαι. βάλλεσθαι δὲ χρὴ τὰς ἀρχὰς κατὰ τὸ κάτηγµα, 
ὥσπερ καὶ τὸ πρότερον ἢἢν μὲν τοῦτο πρότερον ἐπιδέης, 

ΗΠΑ ο µαε ΡτοροΓμίπαμς αὐ[ῖε, φἰπομίωπι πο [αιῖς αγοία-- 

ἕωπα; [ ομιά [µρετεεν [μῖ[]ε ]μ[ίο ρἰως αἀ[ἐγίοιωππ. Ἠαεο 

ἴέαφμε Ιπαϊεία πιμῖεμς ἀείποερς νεὶ ἰαπίι αἰἰραδὶς νεὶ 

ατοίε πιαδὶ». 

Ἠε]αχαπίατ {α[οϊαο Ποπ ππε]µετοπ]ε, πὶ ποηπα]1 ῥρι- 

{απ!, αποά ΙΠίεπίας {επιροτε Ιοπσίογες αρραγεαπί, Γεὰ αποά 

ππεπιρταπι οχἰεππαίαπι οοπἰταµαίατ, πρι γεοίε Γαετῖί αἰ]]- 

δαΐυπι, αποά ενϊἀεπίετ Ἱπ οπιπῖ {ταοίηγα Ῥετρείπτη ϱΟΠ- 

ἐριοϊας, απεπιαάπιοάυπι εἰ 1ρίε Ηἱρροοταίεο ο[ϊομάεῖί. 

ΧΙ, 

Τεγιίο ἄἱε ρο[ίφιιαπι επιεπάετίς αἴφμε ἀἰγεχετίσ, [οἶυετε 

ΠΠΕΠΙΘΥΜΗΑ ορογίει, Θ)μοά[ γρτίπηϊς ἀἰεθις πποάεταιε ἆε- 

υἰπαεγίς, ῥαμίο Ἱπαρις [α[είας αἀ[έγίπρες. «Ώείίρατε αμ- 

τεπι ἱπερίες α [γασίμγα, Ομµεπιαάπποάμπι γργίμς: αππ ᾖ[ 

Άαπο ρατίεπε ργίµ5 ἀευϊπκεγίς, ππαιεγίαπα ἴπάε αἆ μιγαπι- 
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ἐξαρείαται ἓκ τουτου οἳ ἰχῶρες ἐς τὰς ἐσχατιὼς ἔνθα καὶ 
» » ’ ” ή ’ 3 ἓν 3. Π 

ενθα, 3ν δὲ τε ἄλλο πρὀτερον πιέξης, ἐς τοῦτο ἐξαρεία- 

ται ἐκ τοῦ πιεχθέ ἐς πολλὰ ὃ᾽ εὔλ ὴ ξυνιέ ι χύεντος, ἐς πολλα ευχρηστον το ξυγιξ- 
ε. πλ 3 

ναι οὕτως οὖν ἄρχεσθαυ μὲν αἀεὶ χρὴ τὴν ἐπίδεσιν καὶ 
Γ - δν 

τὴν πίεσιν ἔκ του- (6586) τέου τοῦ χωρίου. τὰ ὃ᾽ ἄλλα 
ή -” 

κατα λόγον, ὥς ἂν προσωτέρω ἀπὸ τοῦ κατάγµατος ἀγά- 
γης ἐπὶ ἧσσον τὴν πίεσιν ποιέεσθαι. Ἰαλαρὰ δὲ παντά- 
πασιν µηδέποτε περιβάλλειν, αλλὰ προσπεπτωκότα, ἔπειτα 
δὲ πλείοσιν ὀθονίοισιν χρὴ ἐπιδειν ἑκάστην τῶν ἐπιδε- 
σίων. ἐρωτῶμενος δὲ φάτω ὀλίγω μᾶλλον οἳ πἐπιέχθαυ »ν τρ µ ᾳ "ο µ [4 
Ἀ π ’ ’ Π 1 . ; 
{ τὸ πρύτερον καὶ μαλιστα φατω κατα το γαάτηγµα" καὶ 

3 ” υ λ ΄ Λ 3 3 ” ος / ἀ 2 .) 

τα αλλα δὲ κατα λόγον καὶ αμφὶ τῷ οἰδήματι καὶ αμφὶ 

τῷ πονέειν καὶ ἀμφὶ τῷ ῥηίδειν κατὰ λόγον τῆς προτέ- 
3 ’ ’ ον » Ελ ’ 

ϱης ἐπιδέσιος γινέσθω. ἐπῆν δὲ τριταῖος ἤ, χαλαρωτέρα 

οἱ δοκείτω εἶναι τὰ ἐπιδέσματα, ἔπειτα ἀπολύσαντα χρὴ 
” 3 ” . / ” / Δ 3 α- » 

αὖθις ἐπιδηῆσαι ὀλίγῳ μάλλον πιέξοντα καὶ ἐν πᾶσι τοῖ- 

σιν ὀθονίοισιν οἷσέ πὲρ ἤμελλεν ἐπιδεῖσθαυ καὶ ἔπειτα 
πάντα αὐτὸν ταῦτα παταλαβέτω, ἅπερ καὶ ἐν τῇσι πρώ- 

τῃσυ περιόδοισιν τῶν ἐπιδεσίων. 

ομε πηεπιδηι επ ἐγειηϊἑαίεπα ἀερε[ίες, [πι αἰίαπι ργῖις αᾱ- 

[ἐγπαετίς, ἵπάε αἲ ᾗγασωαπι αἀάμοες, φιμοᾷ ἱπιείενί[]ε 

Ῥεγείπει αἆ παι[ίος Ἰοσοῦ. δὶο εΥΡο ογαιγὶ [επερεγ ϱἰπ- 

ομίμπι ἀεῦεε, αἴφμε Ίμπο ἴοεμπα ῥΤίπιµπι αάγίπρεγε, 

αἰίος φεΥΟ ΡΤΟΡΟΥΙΙΟΠΟ. (ιο επἰπι ἰοπρίμ α [ταοιμγα 

Ῥγοεεᾶῖε, εο ἰεπὶμς αγοἰαγὶς ΠΙΙΦΜΩΠΑ ΥεΤΟ επ ἐοιο ἰα- 

αατὶ, [εὰ αἀλαεγεγε; γρο[ὲ Άπεο αἀ[ειεπάαε [α[οῖαε [ωμ, 

σμοιίεσομηφμε ἀερίποίπιμ. {οβαῖμς αμίεπι ᾖοππο Τε- 

{ροπάεαι αἀβτίπδί /ε ραμίο ππαβἰ Ύµαπι απἲε, Ῥγαε[εγ- 

εἶπι ομα /ταείμτα ε[ὲ αίφιε αἰιδὶ μτο ταίοπε. Ίμπιεαὲ 

Ίτεηι ΠπΕΤΗΟΥΜΠΙν μβεαϊμΥ, ἰευείμγ μγο ΤαΙΙΟΠε )γὶοτίε 

]ωπεέμγαε. -θ]ίπο τεετιῖο ἀἷοε [επιαί Γα[οίας γεἰαπατῖ. 

Τωπα [οἴνεγε εοπυεµῖὲ, ας Τις ἀείίβαγε γαμίο αγομς 

οπιπῖδις [α[οῖῖς ἱπ]εειῖς φιίθς πλεπάμπη εγι. }Ρο[ξ µαεο 

ἰαδογαπεί οπηπία εφεπίαμε Φµαε ἵπ [ιρεγίοτίδις αἰ[ίσαπιαί 

οἰγομῖτόμς εχρο[ία {ωμ. 



ΗΕΡΙ ΤΙΝ ΦΠΟΠΜΝΗΜά 4. 990 

Εάν Οµαστ, ΧΠ. [178.1 4, Βαΐ, Υ. (556) 
ὉΓ178] Εν μὲν τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν εἐ ὅσον προσή- 

κευ πιέξευν οὐ πιέσοµεν ὀδυνωμένου τοῦ κάμνοντος ἐπὶ τῇ 

πληγῇ, πάντων δὲ καλώς γεγενημένων ἐν τῇ τρίτη τῶν 

ἡμερών ἀνωδυνώτερον ἔχοντες τὸν ἄνθρωπον αὐξήσομεν τὴν 

τάσιν, οὐ μὴν οὐδὲ νῦν, εἰς ὕσον ἢ διάθεσις αἀπαιτεῖ. τοῦτο 

γὰρ. ἐὰν ὀρθώς πάντα γένηται, κατὰ δὲ τὴν πέµπτην ἡμέ- 
θαν ὑπάρξει, διὸ καὶ τοῖς ὀθδονίος πλείστοις χρῆσθαυ τηνι- 
καῦτα καὶ τῇ τάσευ τελεωτάτη μεμνημένων ἡμῶν, ὡς ἁπάν- 

των τῇ προσηκούση τάξει γιγνοµένων ὃὁ λόγος οὗτος αὐτῷ 
περαένεται, ὡς εἴ γε διὼ τὸ πλημμεληθὲν ἐν τῷ μεταξὺ µη- 
δέπω τελέως ἀφλέγμαντος 1 χεῖρ εἴη τῇ πέμπτη τῶν ἡμε- 

ρῶν, οὐδ᾽ ἡμεῖς χρησόμεθα τοῖς ὀθονίοις πᾶσιν. {ἡᾗ μὲν 
γὰρ ἀσφάλεια τῆς τών κατεαγόσων ἐπιδέσεως καὶ τοῦ πλή- 
Όους τῶν ὀθδονίων, ὡς αὐτὸς ἔφη γίνεται µάλιστα δ᾽ 
αὐτῇ χρώµεθα κατ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν, ἐν ᾧ προσεσταλμέ- 
γον μὲν ἑκανῶς Φφαίνέταυ τὸ περὶ τὸ κάταγμα χωρίον, αὐτὸ 
δὲ τὸ συντετριμμένον ὀσεοῦν χαλαρὸν καὶ εὐπαράγωγον εἰς 

κατόρθωσιν. ἐὰν οὖν ποτε συμβῆῇ μὴ γενέσθαυ τοῦτο κατὰ 
τὴν πέμπτην ἡμέραν, ἀναμενοῦμεν ἑτέραν περίοδον λύσεως 

Φὶ. Ῥτίπιο ἀἄἱθ  Ἠοπ]πε ῥρτορίες Γγαοίαταπι. ἀο]επῖς, 

απαπίαπι αἀβτιπσεπάωνα ε{ε, πο αἀβχιηκετίπιας πα, οπι- 

πῖρας τεοῖε {αοι16 ἱεγίΙο ἆῑε ἀοΐοτ τεπηἰαίας, ατοίῖας αἰ-- 

Ἡραπιας, -πεηαε ἵππο 4πο(ιε απαπίαπα τες Ῥο[μ]αί: Ίοο 

Παπϊάεπι απ οπαπΙα τεοίε Ῥτουεάυπί απϊπίο 4ἱε οοΏγνε- 

η, Όσατε ἴππο Ρ]ατ]ιῖς {α[οῖς πἰεπιαχ εί απαπίτπι τε 

εκὶριί αἀβτιοίϊ ποπ οΡΗ Ίιοο αἳΏ 1ρίο ρταεοῖρί, πῖϊ οπι- 

η]α οοηγοεπΙεπΙ οτάϊπα {εηααπίαγ. Ίαπι Π Ρρτορίετεα φποά 

ααα]ᾶ ἀπίετίπι Ῥοοσθίαπι Πἱ, Ῥτασλίιπα ποπάππι οπϊπίο 

ἀϊε ες Ίοίο ἀπΠαπιππαϊϊοπε ναοαῖ, πεφαἘ ποθ {α[οἲῖς οπιπῖ- 

Ὀή5 πίεπι”σ, ἘΕκμῖμεί απϊάεπι {α[οίαγαπι ποπ] ἰπάο, αἲ 

1ρ[ο αἲῖ, νἰποι]ϊ χπηίαίεπι, ῬοιἩπιαπι γετο εα πἴεπιαγ, 
απο {επιροτε ἀε[εκί Ίοομς απ οἶτοα {γασίπχαπι ε[; αἳ Γρ[απι 

ο5 αποά ρεγ/τασοίαπι εί Ἰαχῖας. ο[[εοίαπα ε[ι εἰ {ποῖ]ας ἴγα- 
οἰαίατ πῖ οοπιροΠπΙ Ρο. Αί Π αααπάο Ίιοο απϊπίο ἀῑο 

Ποπ οεαί, ἀῑβεγεπιας ἀπ αππι οἰτουμίαπι αυϊ αἆ ἀῑσπι 
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Εά, Οµατι, ΧΙ. [1478.] Ε. Βα[, Ῥ. (556.) 
εἰς τὴν ἑτέραν ἑβδόμην ἀφικνουμένην δηλονότο. διὰ τρίτης 

γὰρ ἀξιοῖ λύειν καὶ μετεπιδεῖν, ἄχρις ἂν εἰς νάρθηκας ἐμ- 

βάλλη τὸ κάταγμα Ἰάριν τοῦ καταντλεῖν ὕδατι Θερμῷ κενώ- 
σεως ἕνεκα τῶν ἓν τῷ κατἐαγότι µορίἰῳ χυμῶν, ὕσου λεπτοῦ. 

καὶ ὀῤῥώδεις εἰσὶ διαπνέεσθαι δεόµενου. ἅμα δὲ καὶ παρη-- 
γορητικὸν ὀδύνης τοῦτο καὶ κνήσεως ἰατικὸν, ὡς ὅταν γὲ 

µήτὲ κνήσεως αἰσθάνηται μήτε ὀδύνης ὁ ἄνθρωπος ἅπαντά 

τὲ τὰ λελεγμένα σημεῖα τοῦ περαίνεσθαι καλώς τὸ περὶ 
τὸ κάταγμα Φφαίνηται, κἂν διὰ τετάρτης λύσης, οὐδὲν βλά-- 
Ψεις καὶ μάλιστα Ἰειμῶνος, ἔτι δὲ μᾶλλον ἀνθρώπους 
ἀγροίκους ἁλουτεῖν εἰθισμένους τὰ πολλά. τοὺς δὲ καθ 

ἑκάστην ἡμέραν εἰωθότας λοίεσθαι καὶ μᾶλλον εἰ δὶς τοῦτο 

ποιεῖν, οὐ χρὴ διὰ μακροῦ λούειν ἔτι δὲ μᾶλλον εἰ καὶ µα- 
λακόσαρκοι φύσει τύχοιεν εἶναι. 

μο.. 
᾿Επὴν δὲ τριταῖος γένηται, ἑβδομαῖος δὲ ἀπὸ τῆς πρώτης 

ἐπιδέσιος, ἦν ὀρθώῶς ἐπιδέηται, τὸ μὲν οἴδήμα ἓν ἄκρῃ τῇ 

Γερίίπιαπι ρετψεπ]εῖ, ἆαδεί επῖπι ἆοπεο Γεγα]ας αἆ {ταοία- 

χαπι ἀεπίπσ, ἴετῖο ᾳποφαε ἀῑε [ο]νῖ 4ο τυτ[ας ἀε[ρατί εὰ 

4ε οαυ[α, αἱ αφ. εα]ῖᾷα Ἱπ[απάαίας αἆ εἀποεπάον Γαοσο 

1π οοπιπι]παία Ῥατίε εχΙ[ιεηίε απά {εη]μες [απί εἰ [εγ Πᾶ-- 

ἕπταπα Ἠαβεπί ἀῑσε[ίοπεπιααε τεφιϊχαπίς εἰ Ππια] εἰῖαπι 

αἆ Ἰεπιεπάσπι ἆο]οτειπι εἰ Ῥργυτίρίπεπι Πηϊεπάαπ, Τίαφαθ 

υΏΙ πεο ἆοἱοῦ πεο Ρτιτῖδο Ἰοπαίπεια εχετοεαῖ αἴφαα 1πά]-- 

οἷα Ί]]α οπιπῖα {[ε οΠεπάαπί, εκ ααἴρῃςδ τεοίε {πταοΐυτασα 

Ἰαβετο ο«οΡπο[οίπηας, εἰαπιι αματίο «ποφπε ἀῑε [οἱνες, 

Π]1] Ἰαεάες, Ἰήεπια Ροἱ1[Ἡπωαπι, αἴηιε αἀεο πιασί5 Ἠοπιῖπες 

αστείο», απὶ Ἰανασί {ετε ποπ οοπίπετωπέ, [εὰ «ος αμ 4πο-- 

άϊιε Ἰανατὶ [οἱεπί οἳ αιὶ ρταε[εγίϊπι Ρὶ5 1 {αοῖεΠί, οοΠ- 

νεΠῖῖ ΠΟΠ Ίοηςο ΙπίεγροΠίο [ραιίο τε[ο]νετε, 8ο Ριαεοεῖριε 

υρΙ οαγΠε {αεσῖπί πιο]]οχί. 

ΧΙΠΙ. 

Τπᾶε μδὶ α εεγείωπι ἀῑεπα «οτε εγἰε, φμὶ [εμεῖπιως ε[ῖ α 

Ργίππο, Φιπα ἰπ]εοίμηα οἰπομίωπα [μῖε, [ τεοῖε αἰ[ίραιις 
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Εὰ, Οµατι, ΧΠ. [178. {79.1 {ο Εὰ, Βα[. Τ. (596.) 
”, 3 - Ν 3 ΄ 

χειρὶ ἔσται, οὐδὲ τοῦτο λίην μέγα. τὸ ὃ᾽ ἐπιδεόμενον 

χωρίον ἐν πάσησι τῆσιν ἐπιδέσεσιν ἐπὶ τὸ λεπτότερον 
δν ’ ς ’ 3 η ” «ς , Δ ’ καὶ ἰσχνότερον εὑρεθήσεται. ἐν δὲ τῇ ἑβδόμη καὶ πανυ 

λεπτὸν καὶ τὼ ὀστέα τὰ κατεηγότα ἐπὶ μᾶλλον κπινεύµενα 
καὶ εὐπαράγωγα ἐς κατόρθωσιν. καὶ ἣν ᾖ ταῦτα εοιαῦτα, 
κατορθωσάµενον χρὴ ἐπιδῆσαι ὡς ἐς νάρθηκας, Ολίγῳ 

μᾶλλον πιέσαντας ἢ τὸ πρότερον, ἢν μη πόνος τις πλέίων 

ᾖ ἀπὸ τοῦ οἰδήματος τοῦ ἐν ἄκρη τῇ χειρί. ἐπὴν δ᾽ 
- υ - Δ 

ἐπιδήσης τοῖσιν ὀθονίοισι τοὺς νάρθηκας περιθεῖναι χρῆ 
- -- ” « ’ 

παὶ περιλαβεῖν ἐν τοῖσι δεσµοισιν ως χαλαρωτάτοισιν, 
ον 3 ’ ” 4 ῃ 3 Δ / 
ὁκόσον Ίρεμέειν ὥστε μηδὲν ξυμβαλλεσθαι ἐς την πιέεσεν 

τῆς χειρὸς τὴν τῶν ναρθήκων πρόσθεσιν. μετὰ δὲ ταῦτα 
ὅ τε πὀνος αἵ τε ῥᾳστῶναι αἱ αὐταὶ γινέσθωσαν, αἵπερ καὶ 
ἐν τῆσι πρὠτήσι περιόδοισι τῶν ἐπιδεσίων. ἐπῆν δὲ 

ας Ψ Ἀ ” ᾽ 3 α 3 3, Ν τριταῖος ἑων φῆ χαλαρὸν εἶναι, τὀτ [179 ] ἔπειτα χρὴ 
τοὺς νάρθηκας ἐρείσασθαι, μάλιστα μὲν κατὰ τὸ κάτηγµα, 
3 3 Γ 2, υ /΄ », 3 5 3 ! 3 / 

ἀτὰρ καὶ τᾶλλα κατὰ λόγον, εἴπερ καὶ 1 ἐπίδεσις ἐχα- 

λα μᾶλλον ἢ ἐπίεζ. παχύτατον δὲ χρὴ εἶναι τὸν νάρ- 
8 3” 3 / Δ ’ λ 4 λλὠ, 3 1ὸ ; Ίκα, ᾗ ἐξέσεη τὸ κάτηγµα», μὴ μὲν πολλῳ. ἐπιτηδεύειν 

Γμεγῖε, ΕΜΊΠΟΥ ἵπ ππαπι αρρατεδίε, ἱσφμε ποπ αἀπιοάμπι 

πιαριςς ἴοειμς ἴξετι οί υἱποι]τι ἐπ]ιομγ, φιοτειομτι-- 

οµε ἀειραδίεωγ, τεπμίοτ εἰ βγαοϊίου εοπ/[ρἱοἰειμτ, [ερείπιο 

αμτεπι ἀῑε τεπµί[πη: αἴφμε ο]α γεγγιρία Ἱταοιαύμη- 

ει ᾗ[αοῖ]ίμς ππαξίσφιε ἆμοεπέμγ, μὲ ἀἰγίβαπιω. (μοάβ 

Άαεο ἵία Ἰαδεαπε, ἀἰγίδετε ορογίει αἰἰίσαγεφιμέ ας Γετι- 

Ιἰς εποίρετε, ραμίοφιε απερἰίμς φμαπι απἰε αἀτίπρεγε, 

μή [ εµπποΥ φμὶ ἵπ ππατ ἐ[ξ πια]ογεπα ἀοίοτεπι α[]εγαξι 

Ὀδί νεγο [α[είας ἰπ]εοετίς, ἱππροπεπάαε [εγμίαε [μπε [μ- 
Ῥετφμε [α[είαε αἰίδαπάαε αἀπποάμπα ἰαμαε, [ο μὲ οἵγ- 

εµππάαϊίαε ᾖετμίαε εοπεἰπεαπεµγ πεε φμίάφμµατα ὀγα είπε 

αἀ[ἰτίπραπι. Όιο [αειο ρτεπιαϊιµγ ο[]εη[ως εοεπι πιοάο 

ει τεἰευεῖμγ αἴφμε ἵπ ρτίοτίδµς νἰπειεπᾶι οἰγομιίδιωα,. «4 

μδί αἆ τεγείμπα ἀετι ρεγρεπίεπς ἰαπμπα οἰπομίωτα [επίῖαι, 

πεοε[]ε ε[ Γεγιίαε ππαρίς αΤοΙΕΠΕΗΤ/ Ροιἱ//πεωπι Φα /τα- 

εἴμγα ε[ἰ, αιφμε αἰδί ργο Ταβίοπε: [ιφμῖάεπι ἐρ[ωπι υἴπ- 

εμίµτη απμπα ροϊτίμς εγαι φµαπι αἀβγίειμαῃ. «“ΙεΠΙΟΤΕΣ 
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Εά. Οµαχι. ΧΗΠ. [179.] Ἐά. Βα[. Ύ. (236. 537.) 
κ , 3 -” [ , 

δὲ χρὴ μαλιστα μὲν κατ ἐθυωρίην τοῦ μεγάλου δακτύ- 
Ἡ .] 3 ” -” 

λου, ὡς μὴ κείσεται ὁ νάρθηξ, αλλὼ τῇ ἢ τῇ, μηδὲ κατὰ 

τὴν τοῦ σμικροῦ δακτύλου ἐθυωρίην, ᾗ τὸ ὀστέον ὕπερ- 
φ 3 κά ο - {λλ ο ,ω Ἂ » Ἀ δὲ 3 να ἀ 

έχειν ἐν τῷ καρπῳῷ, ἀλλὰ τῇ ἢ τῇ. ἢν δὲ ἄρα πρὸς τὸ 

«άτήηγμα ξυμφέρεε κεῖσθαυ κατὰὸ ταῦτά τινας τῶν ναρ- 

υΦήκων βραχυτέρους αὐτοὺς χρὴ τῶν ἄλλων ποίέειν, ὡς 
- .] ΔΝ 

μὴ ἐξικνέωνται πρὸς τὰ ὀσιέα τὰ ὑπερέχοντα πεαρῷ τὸν 
͵ Αν ν ς ΄ / 

Ὀχαρπὸν, κἰνδυνος γὰρ ἑλκώσιος καὶ νεύρων. ψιλώσιος. χρὴ 
δὲ διὰ τρίτης ἐρείδειν τοῖσε νάρθηξιν πάνυ ἠσυχῇ οὕτω 
τῇ γνώμη ἔχοντας, ὡς οἱ νάρθηκας φυλακῆς εἵνεκα τῆς 

ἐπιδέσιος προσµέωνταε, αλλ οὐ τῆς πιέσιος εἵνεκεν ἔπι- 

δέωνται. τν μὲν οὖν εὖ εἰδῇς ὅτι ἱκανῶς τὰ ὀστέα ἅπί- 

θυνταε ἐν τῇσο προτέρῃσιν ἐπιδέσεσιν καὶ μήτὲ κνησμοό 

τινές ᾿λυπέωσυ μήτε τις ἕλκωσις µηδεμία ὑποπτεύηταυ 
σα 3”- Δ Ε] ΄ 3 ” / ῃ 3”, 3 Ἂ 

εἶναι, ἐᾷν 101) ἐπιδεδέσθαι ἐν τοῖσυ ναρῦηξιν, ἔστ ἂν 
ς 3 .” ς [ ’ - 3 ’ δὲ , » 

ὑπὲρ εἴκοσιν ἡμέρας  γίνητα," ἐν τριήποντα δὲ µα- (637) 

λιστα τῆσι ξυμπάσῃσι κπρατύνεταυ ὀστέα τὰ ἓν τῷ πήχευ 

τὸ ἐπίπαν. 

αμµίεηι αὐ]ιῤεπάαε ᾖ[εγμίαε [ωπὲ αὖὃ εα ρατίε, οµα ᾗγα- 

εἴμγα εα[ίαε, ποπ πηµζίο Ίαππεπ. ἰσπάμππφιμιο ε[ πε ε 

γερίοπε ροἰ[ίείς εοἰἰοσεπέμγ, [εά Ιεπο νεῖ Ιέπο, πεφµε 

ἴτεπι ε τεβίοπε ππϊπϊγαὶ ἀἰδίε οµα ος πι ρτίπια ραΐπιαε 

ῥατιε εποεᾶἰίε, [εά  Ἠίπο υεἰ Εἶπο. ἔετπι [ [ταομτα 

ὀπιπίπο [εγμίας γεφηϊτίε, Πὶς ἰοεῖς ὀγενί[ίπιαε [ωρεγ αο- 

οοπιιποάαπάαθ, [ιο μὲ αἆ ο[]α Φιιαε ὧι Ργίπια μαΐπιαε 

Ῥατιε εκ[έαπε ππαπίππο μετίϊπεαπες ῥεγἰοιωτι επίπα ε[]εε 

πε μίοµς τετει ει πετρί πιμάαγεπεµτ. ()εθεπιμς αμέεπι 

Γεγμίας ἄγείαγε Ιεγῖο Φμοφμε ἀῑο γραμμη οπΙπίμο 1 

/ρεοξαβέες, φμοᾶ εο ποπεῖπε ἱππροπιπίμχ μὲ υἰπομίμηη 

Ἱεμεαπέωγ, ποπ μὲ αἀγίπραπε. Όμοά [ οριπε ψετ]ρε- 

πεγβο[]α [μὸ- ργἰοτίδις υἰπομίίὶς αθιάε [ωΐ[]ε ἀϊγεεία, 

πεφμε ἰοεμπα ΡΥιγίρο αἰίφμα ὑπι[ε[ίαξ πεφιο μία ενμ[ος- 

ταιίοηῖς [ι[ρίοίο εξ, ίνα νἱδε[ίπαμπι ἀῑεπι [πιο αἰ[ί- 

δαίας” [εγμίας Ίπαπετε: παπι γἰεγίσφιε αἲ [ιηηππιπα εγ- 

Φἰπια ἀἰεῦως ὑγαε]ίί οίἷ[α εοπΓεγνεπε. 
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Εά, πας. ΧΠ. [179.] Εά. Βα[, Υ. (557.) 
Σὲ τοιοῦτον ἐδυνάμεθα ποιῆσαυ τὸ κατεαγὸς ἐν τῇ 

τρίτη τῶν ἡμερῶν, ὁποῖον εἰς τὰ πολλὼ κατὼ τὴν ἑβδόμην 
γίνεται, τοὺς νάρθηκας ἀναγκαῖον περιεβάλλομεν. ἐπεὶ δὲν 
ὧς εἶπεν αὐτὸς, ἐν τῇ ὅ πάνυ λεπτὸν φαίνηται, δι οὗ ῥή- 

µατος ἐδήλωσε τὸ καὶ τῆς ὑγιεινῆς αὐτὸ καταστάσεως ὧς 

εἶχε πρότερον ἐσχνότερον γίγνεσθαι, διὰ τοῦτο κατ αὐτὴν 
τὴν ἡμέραν αὐτῷ περιτίθησι τοὺς νάρθηκας ἐπιμελέστατα 

δηλονότυι διαπλάσας νῦν τὸ κὠλον, ὡς ἂν καὶ τῶν ὁστῶν 

μὲν χαλαρῶν. εἰ δὲ χρεία τῶν ναρθήκων ἐστὶν, ἥπερ δὴ 

καὶ τῶν σπληνῶν ἔμπροσθεν εἴρηται, κρατεῖσθαι τὸ κατεα- 
γὸς ὀστοῦν. ἐπεὶ δὲ συμφῦναι πρὸς ἑαυτὸ καθάπερ ἡ σὰρξ 
οὐ δύναται διὰ τὴν φυσικὴν Σηρότητα, οἷον δεσμός τις ὢν 

ὁ πῶρος αὐτῶν γίγνεταυ περιφυόµενος τοῖς χείλεσι τοῦ κα- 
τάγματος. ἡᾗ γένεσις ὃδ᾽ αὐτῷ τὸ ἐξ αὐτοῦ τοῦ συντριβέν-- 
τος ὀστοῦ τῆς τροφῆς περίττωµα” καὶ ὅταν γε μὴῆ καλώς 

ὁ κάµνων ᾖ διαιτώµενος ἢ καὶ πληθωρικὸς ὑπάρχων, πολὺ 

τοῦτο τὸ περίττωµα, ὃ προχεύµενον ὅλους διαβρέχει τοὺς 

ἐπιδέσμους αἵματι παχεῖ παραπλήσιον. ᾖὅσον οὖν αὐτοῦ 
κατὼ τὴν ἔγχυσιν ἐπὶ τοῖς χείλεσε τῶν τοῦ κατἐαγότος ὁστοῦ 

6ἱ (ογίῖπς ἄῑος Εγαοίππι 98 ποῬίς ἀαγεῖ, απα]ο {εγε 

Γερίῖπιας οχἡ]ρεξ, πεοε[ατγίο αἆ {ετα]ας νεπίρεπηις, [εά 

απία, τἱ 1ρία ἀῑπίε, [ερίίπιο ἀῑε πάνυ λεπτὸν, 1 ε[ι 1ε- 

πμ {Ππιαπα αρρατεί, απο νοσβρι]ο ΠσηαϊΠοανῖϊ ρχαοϊ]ας Πετὶ, 

απαπα 4αμπι εγαί {η ρτί[ήπο Παΐα [αμαρτί, Ιάεῖτοο ἀῑο εο- 

4επι {ετια]ας οἰγοιιπιροπίξ, ἴππο [ο]οεῖ ππεπιθταπα ἀἴῃίσει-- 

ἴἱ18 ΟΟΠΙΡΟΠΕΠΕς, πἱροῖο απππα οἴἵα Ἰαπίογα {πῖς εο αίεπι 

{εχα]αε Ῥεχπεπί, αἴο εί Ραηποδ απίο ἀἰκίππαδ, πεπιρθ 

μὲ {ταοίααι ο οοπποαπε; αἲ απ ο[ἵα οὐ Ποοϊίαίεπι 

παίπγα]επι πεφπεαηῖί οατηῖθ πποᾶο οοα]είσετο, οα]]ο οἶτοι 

ΓΓγαοίατας οΤ85 Ἱπογε[οεπίε αιπαΠ αποάαπι νΙποπ]ο οἰτοππι-- 

ἁαπίαγ, ἨΗίο απἴεπι οτεαίαγ 4 εο ᾳποά [πρεταῖ εκ 1ρ[ο 

{γαοίῖ οἷῇς απιεπίο: αποά { Ἰαβοταμβ νεὶ ΠΟΠ 14οπεο 

νιοία πἰαίαχ νεὶ ρ]επας Πε, 1ά- ᾳποά Γαρεγαί οορῖο[ας ε{[ὶ 

ε[[α[απιααε {α[οῖας ἴοίας νε] ετα[ο [απσαῖπο πιαἀεί[αοϊί, 

Οµαιάαφπ]ά {βίας εκ «ο ἆππι ε[[απαίατ οἶγοα {ταοίατας ο15 
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ΚΕ. Όματι. ΧΗ. [179. 190. ] Εά. Βα{, Τ. (557.) 
μερῶν ἐπιπαγῇ, τοῦτο τῷ χρόνῳ μεταβαλλόμενον ὑπ αὐ- 

τοῦ τοῦ ψαύοντος ὁὀστοῦ παραπλήσιον αὐτῷ γίγνεται καὶ 
καλεῖται πώρος. ἐὼν οὖν σείηταυ καὶ διακινῆται τὰ χείλη 
τοῦ κατάγµατος, ἤ τὲ πίεσις αὐτοῦ κωλυθήσεται καὶ διὰ 

τοῦτο καὶ ἡ τοῖ κατάγµατος πωρωσίς γε καὶ γένεσις. ὁποῖον 
γάρ τι τοῖς ἑνουμένοις ξύλοιο ἐσεὶν ἡ κόλλη, τοιοῦτον τοῖς 

συντριβομένοις ὀσιοῖς ὁ πώρος. ἐἰκόιως οὖν ἠσυχίας ἀπρι- 

βῶς δεῖται τὼ διὰ πωρου κολλώµενα κατάγματα σεισθεὶς 
γὰρ ὁ πηγνύµμενοο πώρος διαλύεται παραπλήσίως τῇ τὰ 
ξύλα συναγούση κόλλῃ καὶ τῷ πηγνυµένῳ Ίάλακιι. ταύτην 
οὖν αὐτῷ τὴν ἠσυχίαν ἥ τ ἀκριῤεστέρα πίεσις ἔν τῶν ἔπι- 
δέσμων καὶ ἡᾗ τῶν εαῦτα κρατούντων έξωθεν γίγνεταν, κρα- 
τε ὃ᾽ αὐτὼ τόὀ τὲ πλῆθος τῶν ὀθονίων καὶ οἱ νάρθηκες. 

τὸ ὃ᾽ ἐφεξῆς ἅπαντά εἰσι σαφῆ τοῖς προσέχουσι τὸν νοῦν 
κελείει γὰρ εί ποὺ [150] τι χαλαρὸν }ίγνοιτο τῆς δέσεως 

ἐπισφίγγειν διὰ τρίτης τοὺς νάρθηκας, οἱ μέντοι λύειν ὅλην 

τὴν ἐπίδεσιν, εἰ μὴ κνησιών ὁ ἄνθρωπος τύχη σφοδρώς ἢ 

καὶ τινα ἕλκωσιν ὑποπτεύοιμεν. ἡ ὃ᾽ αἰτία τοῦ κατ ἀρχας 

μὲν μᾶλλον, ὕστερον ὃ᾽ ἦἧττον κνησιᾷν ᾖᾗ κένωσίς ἐστυ τοῦ 

οοπετε[οῖῖ, {επιρογε αὉ οἴε οιΙ ΠΜαετεῖ πηίαίας εἰ Ππηῖ]ε 

1ρῇ τοάάἶίις σαἱ]αδᾳαθ ποπιήπαϊΙχ. Έχβο β {παοῖ ο(]ς 

ογαο ασἰἰεπίαγ ἀἰπιογεαπίατααθ, Ρτγοβϊρεριίασ απο Πἴπιθ 

αὐ[ἰγ]οίππα ππαπεαί, αίααε Ιάοίτοο οΓεατί οα]]ας εἰ ασρἰα[ῖ- 

ηὨαγὶ ὨοὮ Ροίεπί. Οποά επῖπι β]μίεα Πρηῖς ε[Ποιί ᾳααθ 

σα Ηπαπίέας, ἱά οα]]μς Ῥγαε[ίαί οβιοας {ταοίῖ. ἆπτο 1ρίατ 
{απιπια αιΠείε ορας ε{ὶ αἆ {ταοίατας 4παε οα1]ο ἀερεπί [ο- 

ἨάανϊΙ: παπι [ΠΠ ασρ[ίείαχγ οοποία5 οαἱ]1ς, ἁἰ[[οϊνιίαν ρεγίπᾶε 

ἃο ϱ]αῖεη 41ο Πρηπα «ομαεγεπί εἴ οοβοίαπα Ίαυ. Γαάπιπιαπι 

νετο Ἠάπο απτείεπι ρταερεηί {α[οίαο αἀ[γιοίαε εἰ ααε {[ὰ- 

Ρετάαία οοπΙΙπεηί; Ῥοττο οοπϊπεπἰί {ω[οίαγαπι ππα]Η(αάο 

8ο Γεγι]αθ. Όααε ἀείποερ [εηπιηίασ οπιπῖα ρίαπα [ωπί 

Ἰΐ8 αἱ απ] αἀ]αησαπίέ: Ρταεοερίέ επῖπι αἱ Ποιβῖ νΙπ-- 

ομ]άπι Ἰαχείαγ, {ετα]αε ἴεχίο 4ποφμε ἀῑε ατοίεπίασ, ἨοΠ 

ἴαππεπ τε[ο]ναίατ ἰοία Ἰαποίατα, ΠΠ Ἱοπιο 1πρεπί ρτγαχῖ- 

σῖπε νεχείτι νε] εκα]οειαιῖοηῖς α]οπ]ας Γα[ριοῖο Πε. ΈῬτα- 

τί αὐίεπα {ταοἰυτα 1Π11ο πηαρβῖς, ἀεϊπάς πιπαδ, αποπΏίαπα 
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Εὰά. Οµατι. ΧΠ. [190.1 Κά. Ῥα[. Υ. (587.) 
πεπονθότος μορίου" κνησιώσο γὰρ ὑπὸ τῶν ἐξερχομένων 
περιττωµάτων ἀτμωδῶν, δακνόμενοι μετρίως, ὣς ὅταν 7ὲ 
σφοδρῶς δάκνωνταυ μετ ὀδύνης αὐτοῖς ἤδη τὸ κνησιᾷν 
ὑπάρχειν. ὅταν οὖν κενὸν µόριον, ἢ οιδὲν γεννᾷ περίττωµα 
τοιοῦτον ϱ) παντάπασιν ἐλάχιστον. 

μβ.. 
᾿τρεκὲς δὲ οὐδέν": μάλα γάρ τε καὶ φύσις φύσιος καὶ 

ἡλεκίη αλικίης διαφέρει. 

Οὐχ ἁπλῶς εἰπων ἡλικίαν ἡλικίας διαφέρειν, ἀλλὼ 
προσθεὶς τὸν σύνδεσμον ἐπιδείκνυταιυ καὶ ἄλλας αἰτίας εἶναι, 

δι ἃς οὐ πάντα τὰ τοῦ πήχεως κατάγματα τριάκονθ᾽ ἡμέ- 
θας κρατένεταυ, τινὼ δὲ ἦττον ἀλλ ἔστιν ἤ τε τοῦ ἔτους 

ὥρα καὶ χώρα καὶ φύσις τοῦ Θεραπευομένου σώματος, ἤ τε 
τοῦ ἔτους κατάστασις αὐτοῦ καὶ δίαιτα καὶ ὁ τρόπος τῆς 

δέσεως. θᾶττον γὰρ κρατύνεται, τουτέσειν ἀσφαλῶς πω- 

ροῦται διά τε τὴν ὕλην ἑξῆς ὃ πώρος γἰγνξταυ συμµέτρως 

ν]αία ρατς εχμαιγίίαγ: οχοϊίαίαν οπίπι ΡτηΓίρο ἃ Υ8ρο- 

εἶρις απῖ αὓ εο ααοᾷ Γπρεγεβ ρτοβαῇ ΙΠενίίει πιοτάεπί, 

ΑΙ αβί αοτίαθ πιοτάεαπί, Ῥγυγ]σίηϊ Ίαπι ἀο]ος Ἱαπριίας, 

Ισίίαν αααπάο ρατς Ιπαπίς ε[, ΠΙΗΙ] οπιΠΙπο ἰαἱο [αρεγαῖ 

νε] οετίε ΠΙΙΠΙΠΙΗΠΙ. 

ΧΙΠ. 

ΛΙ αιεπα Ῥετρείμπι ε[; πιι]έμπι επἰπι εἰ αεἰας αὖ αὲ- 

εαιε ἀῑαε. 

Νου ἀῑσίε Ππιρ]οϊίον ἀ[ετγο αθίαίεπι αἩ αεἰαίο, [εἆ 

ἀ]εοία οοπ]αποίῖοπο {πάϊοαϊ αἰίας εἰίαπιπαπι οαι[ας ε[[ο οας 

ἨΟΠ ΟΠ1ΠΕς Ὀτασ]η] {γαοίαγαα ἰπγὶσίπία ἀἰεραβ οοπ[απε[οβηξ, 

[εά αιιαεάαπι ραποϊοτίθας. Θαπί επἶπι ἵαπ οαυ[α αππὶ ἴθπι-- 

Ρυ8, τερῖο, πηαίμτα αερτοίαη{1δ, απηῖ ἴεπιρεταίίο, τα[ῖο 

νίοίας εἴ ν]Ιποεῖεπάϊ πιοᾶιδ, Ίναπι οἴίας οου{ετνείουηί, 

Ἠου ε[ι οα]]ο Πγπιαπίαχ εἰ ο πιαἰετίαε εκ ϱωα οα]]1ς οτἷ- 

αχ απαηἴίαίεπα αο οα]ίαίεπι πιοάεγαίααι εί οϐ τοῦαχ ν]- 
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Εά. τα ΧΠ. [150,1] Εά. Ρα, γ. 621.) 
ἔχουσαν ἐν ποσύεηεί τε καὶ ποιότητυ καὶ διὼ τὴν ῥώμην 
τῆς πηγνυούσης αὐτὴν δυνάμεως. εἰς Ἰθόνον δὲ ἐκπίπτεν 

πλείονα διά τε τὴν ἔνδειαν τῆς ὕλης"' ὃ γὰρ ἐν ἐλάιτονὸ 

χρόνῳ ὃι εὐπορίας τῆς ὅλης αἱ δυνάμεις ἐργάξονταυι, τοῦτ' 

ἐν πλείονυ δι ἀπορίαν. ἔστι ὃ᾽ ὅτε καὶ διὼ πλῆθος ἄμε- 
τρον. αποκλύξεται γὰρ ὁ πηγνύμενος πὠώρος ὑπὸ τῆς ἐπιρ- 
ῥεούσης ἔνδοθεν ὑγρότητος, ὅταν ᾖ πολλή τε ἅμα καὶ συνὲ- 

χής᾽ ἔστι δὲ τὸ μὲν πάχος τῆς ἕλης ἐπιτηδειότερον εἰς τὸ 

παγῆνοί τὲ καὶ γενέσθαι πώρον. {ἡ ὃ᾽ ὑγρότης ὅταν ὧδα- 

τώδης ἐστὶ καὶ λεπτὴ καὶ τὴν σύστασιν ἀνεπιτήδειος εἰς 

πώρου σὐστασιν. ὅτι δὲ ἡ δύναμις ἡ μὲν ἰσχυρὰ Φάττον 
ἐργάξεται τὸ ἑαυτῆς ἔργον, ἡ δὲ ἀσθενεστέρα βραδύτερον 
οὐδὲ λύγου δεῖται. διὰ ταῦτα μὲν ἐν διαφόροις χθόνοις αἳ 
πωρώσεις γίγνονταυ τοῖς συντετριμμένοις ὁστοῖςρ, αὐτὸ δὲ 

ταῦτα τῷ νῦν λεγόμενα διὼ τὰς ἔμπροσθεν εἰρημένας αἲ- 

τίας ὑπαλλάττεται' καὶ γὼρ πλείων καὶ ἐλάιτων ὕλη καὶ 

παχυτέρα καὶ Λλεπτοτέρα }ίγνεται διά τε τὴν ἐξ ἀρχῆς 

ἑκαστου αρᾶσιν καὶ διὰ τὴν ἐπίκτητον, ἐν ᾧ θεραπεύεταὺ 

Ζθόνῳ κατάγµασιν, ἔτι τὲ δίαιταν ἣν διαιτώνται καὶ τρόπον 

τ1ηπα ἀρίαπι οοσεηαπι. ὨὈιαας απίετα ἱταμίταν εκ πιαϊθ- 

τίαρ Ἱπορῖα; αποά επῖπι Ὀτενιοτϊ ἴεπιρονε οἨ πιαϊετίῖαε ϱο- 

Ρίαπα ν]γες ε[ῃοιαπῖί, 1 Ἰοησῖοτί ρχαεβαπί οϐῦ ἀἹπορίαπι εἰ 

Ππίετάνιπι εἰῖαπι οὗ οορίαπι ἠπππποίσστη. (α]]ης εηίπα οοΙ]- 

ετεί[εεης αθ]αϊίας Ἠπαπιοτο ααὶἱ αἳ Ππιεγτίοχο Ῥατίε Παῖί, αΏὶ 

ππα]ιας Πἱ εἰ οοπΗπείαν, Ῥοιο πικἰεγία ογαί΄α οοπιπιοᾶθ 

[ρι(Πε[οῖε εἰ Ία οα]]απι νετίας; Ἱάπιογ αιίοπα δί΄ αφ πο[ας 

{αενιί εἰ Παρίία ἰεπιῖς [ριΠαπάο οαἰ]ο πιαχίπιε ε[ὶ αἰεπις. 

Ύπτες αποφαε΄ απ να]εμί πιαίαγθ [Πο ΠΠΠΠΕΓΘ Γης; [εγο, 

αααπι αἸπιρεοῖ]]αο [απ ἈΝΙΗΙ αἰμπεί ἀἴοετο αρα ἆθ 

σας οα]]1ς ἀϊνεν[ο {εππροτο /{γαοιῖς οΏπρας οἰτομπιάαίας, 

Ἠαεο ααἱεπῃ 1ρί[8 ᾳπᾶε Ὠππο ἀἰοαηπίαχ οῦ οα[α ΡΥΙΗ6 ρο- 

Πιαφ πιπίαπίαν, αποπίαπι Ωιαίετῖα εἰ ρ]μ9 εἰ ππίπις αβαῃ-- 

ἀαί εἰ οτα[Ἱος ε[ αο {ἰεπηῖος οὗ ἰεπιρειαπιεπίππι ἴππι 

υηϊαδου]πεσιο παίατα]α απαπι αἀνειπαπι 1ρβας {τασίυχας 

6ο ἱεπιρογε 4πο ουταίαχ, αἴφμο Ποπ οὐ γΥΙοίιιδ ταἰῖοπεπα 
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Εά. Οµαχι, ΧΠ. [180. 181.] Εὰ. Βα[. Ῥ. (537.) 
ἐπιδέσεως ἦν ἐπιδοῦνται, τήν 9) ἡλικίαν καὶ τὴν ὥραν καὶ 

εν χώρα», ἐξ ὧν ἁπάντων καὶ ᾗ δύναμις ἤτοι γ ἀσθεν 
νὴς ἢ ἰσχυροτέρα /γνεται, 

μ. 
᾿Επὴν δὲ λύσης, ὕδωρ θΘερμὸν καταχέαι χρὴ καὶ µετεπιδῆ- 

σαι ἧσσον μὲν ὀλίγῳ πιέσαντα Ἠ τὸ πρόσθεν, ἑλάσσοσο 

δὲ τοῖσιν ὀθονίοισιν ἢ τὸ πρὀτερον, καὶ ἔπειτα διὰ τρί- 
της ἡμέρης λύσαντα ἐπιδεῖν, ἐπὶ μὲν ἧσσον πιέζοντα, ἐπὲ 

δὲ ἐλάσσοσι τοῖσιν ὀθονίοισιν. | 
---- 

11ὔξησεν ἀπ᾿ ἀρχῆς καὶ πλῆθος τῶν ὀθονίων καὶ τὴν 
πίεσιν ἄχρι τῆς τῶν ναρθήκων [181 ] ἐπιδέσεως. ἐκείνους 

δὲ ἐπιθεὶς κατὰ τὴν δ' ἡμέραν ἄλυτον ἐφύλαξε τὸ κώλον 

ἄχρυ τῆς κ’, οἷον κρηπῖδα βεβαίαν ῥάλλεσθαι βουλόμενος τῇ 
πωρώσει. γιγνομένης ὃ᾽ αὐτῆς οὐκέτ ἐν ἠσυχίᾳ παντελῶς 
Φυλάττει τὸ κάταγμα". προσήχει γὰρ ἀνατρέφειν τὸν πώρον, 
ὕταν ἀσφαλῶς ῥιζωθῇ, τὸ ὃ᾽ ἀνατρέφειν γίγνεταυ τῇ χορη- 

ᾳπα Ίοπιο παν εἰ οὗ πιοάαπι 4πο ἀε[μραίατς Ῥταείες 

Ίιαεο αεἰαίοπιᾳ ἵεπιραςδ απηϊ, ΣΕΡΙΟΠΕΙΩ, εκ οπἶρΠθ οπιπ]- 

Ρας γα]ίάιοτες υἶτες [αηῖ απ ΙΠΏΓΠΙΙΟΥΘΒ. 

ΧΙΠΠ. 

Ὀδὶ [οἰνετίε, αφιια εαἰίάα ρεγΓωπᾶίιο εἰ τς αἰίραιο 
Γα[εἲἰς ἱεπίμς φµαπι απἲε αἆγγίοιῖς, μαμοϊογίδις Τετα Φιιαπα 

απιε Ιπ]εειίς; ἰπᾶε τεγιίο Φµοφµε ἀἰε [οἶνεπς, Τµγ[µς ἰα- 

αἰοτίδις [α[οιῖς εἰ ραικείοτίδιως ἀευϊπείτο. 

Α Ῥτίπιο ἀῑο παρ ἀάπι αἆ {ετμ]ας τεπῖαὶ εἰ {α[οἷα-- 

ΣΕΠ ὨΜΠΙΕΤΙΠΙ αμρεί αἳ αγεἰῖαθ αα[γιησίτ; εα5 απίεπι ἀπι- 

Ροπους Γερίπιο ἀῑς ππεπιρταπα ποῦ [οἰνίέ υ[ᾳιο αἆ νἱρε[- 

ΙΩἨΠΙ, [ιαίαετε οαθίΙ Ώγππαπι Ῥα[η νο]εΏς ο8111 ρτοάιοεπά1, 

ᾳπο οἰχγοπωάαίο {ταοίμταπι ρεπ]έας Ππππιορῖ]θπῃ Ώο ΑΠΙΡΙΙΗ58 

ἴμείασ; ππίτίτε επῖπα σα] απα οροχίεξ, αδῖ α[άμ5 ταάῖοςΒ 

ερῖί. ἸΝαἰσίας απίεσι ϱαυπα πια[ετῖα ἵη 1ρίαια ἀειίναίυχ, 

ολΕΕΝὺὉΞ5 ΤΟΜ, Ἀγί{Πι ΣΛΕΣΡ Τι 6 σ 
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Εά, Ολατῖ. πα, {181. 1 Γὰ. ΒαΓ. γ. (557.) 
}ίᾳ τῆς ὕλης, ἓν ὥσπερ ἀποσερέψαμεν ἐξ ἀρχῆς ἀπὸ τοῦ 
πεπονθότος εἰς ἔτεβα µόρια τοῦ σώματος, οὕτω νῦν 20ὴ 
προσκαλεῖσθαυ καταχέοντας ὕδωρ θερμόν" καὶ ἐν αὐτῃῇ τῇ 
ἀρχῇ παντάπασιν αὐτὴν ἐκωλύομεν ἐπὶ τὸ πεπονθὸς έρχε- 
σθαι, τῷ πλήθει τῶν ὀθονίων καὶ τῇ πιέσει αὐτὴν νῦν οὐ 

προσήκευ κωλύειν ἐπιῤῥεῖν ἀφαιροῦντας κατὰ βραχὺ τῶν 
ὑδονίων, ἅμα τῷ καὶ τὴν πίεσιν κωλύειν. 

μιδ.. 

᾿Επὴν δὲ, ὅταν τοῖσι νάρθηξι δεθῃ, ὑποπτεύης τὰ ὀστέα Ἴ . Ἴ 11) 1] 
. 3 -” μιά Ἀ ” 3 ’ . ’ ” 

μή ορθῶς κεισθαι 1) ἄλλο τι ΟΧλέη τον τἐτρωµενον, λι- 
.. » ν 3 π 

σαι ἐν τῷ ἡμίσει τοῦ χρόνου 2) ὀλίγῳ πρόσθεν καὶ αὖθις 
μετεπιδῆσαι. 

Τὰ μὲν ἔμπροσδεν αὐτῷ λέλεκται πάντων κατὰ λόγον 
ιγνομένων. ἐπεὶ δὲ καὶ ὀδύνης τενὸς αἴσθησις γιγνοµένη 
καὶ τῆς ἑλκώσεως φόβος, ὑποψία τοῦ μὴ καλώς διαπεπλά- 

σθαι τὸ κάταγμα καὶ κίνησις σφοδρὰ κατά τινα συντυχίαν 

απαπα Ποιῖ ᾿αΏ 1π1ο ανοτΗπιας αἩ αΠεοία [εᾷο αἆ αἶῖας 

οοτρογῖς Ῥαγίες, ἀΐα ἨΠΙΠΟ «ΥοσᾶΓο ἄερεπιπ αηπα οα]άα 

Ρεν/α[α; απῖπ εἰ ΠπΙΙο Τα[οἷῖ ππα][ῖ5 αἴηπε αἀ[τῖοϊΙ6 απο-- 

πηῖηις αἆ νἰΠαίαπι Ἰοοππι οοπῃαετεῖ εκ {οἱο ἀρίαπι ῬΡγοῖ- 

Ῥπάπιαςδ; Ἠππο ραπ]απι ἨΠΠΙΕΓΟ ἀθπιῖπηας ργε[απηᾳαο Ία- 

ΧΑΊΠΙ5, 6πμπῃ Ποπ εκρεζῖαί Ῥτοβίρετε πε οοπΠ]υαί. 

ΧΙΙΥ. 

Ομοᾶ[ι αἰἰῖραιῖς Γετι]ὲς ]ω[ρϊοίο [ὲ πε ο[]α γεοίε ΕΟΠΕΜΥΥΕ- 

γἰπὲ φεἰ αἰϊμά φμµιάρίαπα ἴπ[ε[ει, μδὶ ἀἰπιάίωπι εεπιροτὶς 

Ρταειεγίετιὲ υεἰ Ῥαμ]ο απίε [οἴυεγε οροτιεῖ εἰ τµτ[ως ἆε- 

ἱπεῖγε, 

Ῥμρετίογα ἀῑοία [πε «παπι οπιπία τεοίο Ῥτουεάαη!; 
παπα πρι Π{ [οπ[ας α[ηαῖς ἀο]ογῖς νεὶ εκπ]οεται]οπῖς 

Γα[ρ]εῖο απί νετεαπιας πο {γαοίηγα ππα]ο εοτηροβία Πἰ ααί 

σα[α αἰίααο απεινομϊεπία ππεπι Ώχι πιοίππα ΠΕ, [οΊνετε 
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Εά. Έµασι. ΧΗΠ. [181. 1 Εά. Βα[, γ. (557. δ8.) 
ἐν τῷ κώλῳ 7εγνοµένη λύειν μὲν ἀναγκάξδει πρὸ τῆς κ΄ {μέρας 
τὴν ἐπίδεσιν, αὐτο τοῦτο προδιωρίσατο μή τις οἰηθεὶς διη- 

φνεκὲς εἶναυ τὸ παρηγγελμένον ὑπ αὐτοῦ πρόσθεν ἅπαντα 
Κιέχρυ τῆς κ ἡμέρας τὰ κατάγματα φυλάττειν τελέως ἀκί- 

νητα. πρὸς 7ὰρ τὸ πατεπεῖγον αεὶ χρὴ τὸν ἰατρὸν ἴστα- 
σθαι καὶ μὴ καθάπερ νόµον ἀπαράβατον φυλάττειν τὰ κξ- 
λευσθέντα πράττεσθαυ κατὰ λόγον προβαινόντων ἁπάντων. 

μὲ. 

ἄίαιτα δὲ πουτέοισιν Οἶσιν ἂν μη ἕλκεα ἓξ ἀρχῆς γένηται 

ἢ ὀστέα ἔξω ἐξίσχει, ἀρκέει (5658) ὑποφαύλη, ἐνδεέστε- 

ϱον δὲ χρὴ διαιτᾷν ἄχρυ ἡμερέων δέκα, ἅτε ἤδη καὶ 
ἐλινύοντας. 

Τὸ φαῦλον οἱ παλαιοὶ σχεδὸν ἅπαντες εἰώδασι πολλά-- 
3 πΔ ” ’΄ 3 ε ” ’ ιά 4 3 Γ 3 

κις αντὶ του τυχθντος καὶ απλου λέγειν, ᾧ τὸ ακριβὲς αν-- 

τίκειταυ καλούμενον, ὑπὸ τῶν ᾿ώνων σκεθρόὀν. ὥσπερ οὖν 
Ν 3 ” ῃ 3 ΄ Ν 5 Δ 3 Π 

τὴν ἀκριβῆ δίαιταν ὀνομαδει σκεῦραν, οὕτω την ἔναντίαν 

νίποπ]απι απίε νϊσε[βππαπι ἀῑεπι οορῖπιατ. 1ά απίεπι 1ρίαπι 

ἀε[πϊν]ΐξ, Ἰα οαῖς εκἰ[Ηπιεῖί ρετρείαππι ε[[ε αιοᾷ {αρτα 

Ἱπρεταν]ί, {Γγαοϊυταπι οπαπαΗ δεί α[ᾳαε αἆ νΙβείπήαπι ἀ1επι 

{εγναπάαπι ε[[ ρεπῖίας Ππιπιορί]ειι. Ῥεπιρεσ επῖπι ρασΠατα 

ππεᾷῖοις ἀερεῖ αἀγετ[αθ 1 αποά πιαρῖς υχρεῖ, πεᾳιο οἳ- 

Ίϊσατε {[ε Ῥγαεοερίϊ ἵαπομαπα Ἱερὶ ααπι οοΠΙΕΠΙΠΕΓΘ πείαθ 

πι, «παπι οπιπῖα Ργαείετ ταίΙοΏεΠι εγεπ]υηῖ. 

ΧΙ. 

Ομΐδς ἐπίείο εμεῖς ποπ αὐτωπαρίιμγ πεφµε ος οµίε εποεᾶτε, 

ἰάοπεα ε[ὲ ταϊῖο υἰοίως Ῥγορε ομαευῖς  ππῖπις ἔαῑπεπ οἰδὶ 

[ωππαπὶ Ἡµ[φιμε αἆ ἀεοίπιμπα ἀἶετα, γῥγας[εγεῖπα ΦιΤι 

ομῖε[οαπ. 

Φαῦλον νοοφρα]απα {ο]επί γείετες Οταεοῖ {εχτο ΟΠΊΠ6ΦΘ 

π[ατρατε, οπμαι Πσαίῇῄσατο γυο]απί Ππριεκ απί φποάγίς; 

Ἠαῖο ορροπϊίασς οκηβίαπη, ᾳποᾷ Ίοπες σκεθρὸν αρρε]]απῖ, 
Φ]οιί ἀδίίιν εχοιἰβίαπι νἱοἰτθ ταΙΙΟΠΕΠΙ σκεῦδρὼν νουαί, 

ο ε Ἡ 
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αὐτῇ φαύλην. καὶ κατὰ τοῦτο καὶ νῦν τὴν μετρίως ὑπο- 
φαύλην ἐκάλεσεν, ἥτις ἐστὶν ἡ μεταξὺ τῆς ἁπλῆς φαύλης 

καὶ τῆς ἀκριβοῦς. ἀκριβεῖ μὲν οὖν διαίτη διαιτᾷ τοὺς ἐξ 

αρχῆς ἔχοντας μεθ ἕλκους τὸ κάταγμα, καὶ μάλιστα εὲ προ-- 
κύπτευ τοῦ δέρματος ἔξω τοῦ συντριβέντος ὁστοῦ. ἁπλῆ δὲ, 
τουτέστι τῇ ἐπιτυχούση, τοὺς ἕν ἀκινδύνῳ καθεστώτας. 

ὑποφαύλῃ δὲ καὶ µέση τοὺς κάταγμα ἔχοντας ἐν ταῖς πρώ- 
ταις ἡμέραις διαιτᾷ. τὸν ὃ᾽ ὅρον τῶν πρώτων ἡμερῶν 
ἐποιήσατο τὴν ὑ, οὐχ ὡς [452] οὐδεποτ ἂν πρωϊαίτερον 
ο) ὀψιαίτερον εὐλόγως ἡμῶν παραλλαξάντων τὴν δίαιταν, 

ἀλλ ως ἐπὶ πολὺ σνµβαινον οὕτως. διὰ τοῦτο δὲ μέση 

χρῆται διαίτη, διότι µήτὲ κἰνδυνος μέγας ἐστὶν ὡς ἐπὶ τῶν 

/υμνωθέντων ὀσεῶν μήδ’ οὕτως ἀκίνδυνος ἡ διάθεσις, ὡς ἐπὶ 

τῶν ἕλκος ἐχόντων ἁπλοῦν ἐν σαρκώδει µορίῳ χωρὶς ὁὀστοῦ 
πάθους. τοῖς µέσως οὖν ἔχουσι τῶν ἀκινδύνων τὲ καὶ κιν- 

δυνωδῶν µέσην εἰκότως ὀρίδευ καὶ δίαιταν ἄλλως τὲ καὶ 
ὅτι µέχρι τῆς ὁ ἡμέρας οἱ συντετριμµένου τὴν χεῖρα τε- 

λέως ἀργοῦσιν, ὕπερ ἑλινύειν οἳ "Ίωνες ὀνομάζουσιν. εὔλο- 

ία Ἠη]ςο οοηίτατίαπα φαὐληνς; αἰηπε Ίαο Τ8Ι1οπ6 πας θαπι 

αιάε ρτορε αιαενῖ Πἰ ὑποφαύλην ἀῑοῖί; ΄ 4παο πιεᾶῖα εἴι 

1πίετ οιαπανῖ5 Ππιρ]οϊίετ εἰ εκοαἰβίαπι. Εκφυ]Πίαπι νἱοίαθ 

ταβοπεπι ἀπιρεταί οααἷρις ΠπΙΠο Ῥταοίεν ος ᾿Γπαοίαταπι 

οατηῖς ᾳποφπθ να]πας αοοε[αί, αο ργάεοίραε ομΗπι ες [γα- 

οἵο οίζε αἰῑααῖά οπίο εχοεᾶῖὲ, Ππιρ]ίσεπαι, ἰὰά ε[ὶ απαπινῖς, 
11115 απ ΟΠΙΠΊΠΟ Ῥετίοπ]ο νασαπί; Ῥτορες γετο απαπιγΙ8 

πιεάϊαπιααα οαἴρας ον Γγαρίμπι ε[ ρεϊπιῖ ἀῑεραδ, απογιῖπι 

{εγπιῖπαπι οοπβΙα1ῖ ἀεοϊπιαπαις ποπ ααοά ποπ ἀΠπίεγάιπι 

πιαϊατ]ας, ἀπίεγάαπα [εσ]μς πηπίατο νΙοίυπα Ἰοεαί, [εά ααοά 

Ρ]εγυπιᾳτο 1ΐα ασοϊιἆάαί. Ὀπίας απἱεπι πιοᾶ]α νιοίας ταίῖοπα 

Ρτορίετεα ᾳμοᾷ πεφπο ἀῑα ππᾶδημπα Ρετίοα]απι ε[, Ποιί 

αυμπι οἴα πιάαμίασ, Πεφαο Πα τεδ ἰπίαν Που οππι 1π-- 

ἴαοίο οἶῖε οατο Ππιρ]οϊῖεν ν]πεταίωτ. ᾖΜενίίο Ισίιαν 18 

απῖ πιο [απε ἀπῖον εοθ απῖ Ῥρετῖοα]ο νασαπῖ εἰ εος5 αιιῖ 

Ρετῖολαπίασ, πιεάίαπι ν]οία5 ταΠοπεπα ΙΠπά1οΙί, ργαε[εγεῖπι 

απαπα πίααε αἆ ἀεοίπιαπα ἀῑεπι, αμἴρας Ῥτασμίαπα Γγαούμηι 

εβ εκ ἴοίο απἱε[οαπῖ, αιιοᾷ Τοπεβ ἐλινύειν ἀἴοιηί, Τίαφαο 
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γον ὃ᾽ ἐστὶ τῶν κινουμένων τοὺς ἠσυχάξοντας ἀκριβέστερον 
διαιπᾶσθαι. μετὰ τὴν ὁ οὖν τῶν πλείστων περιεχομένων 

ἀνειλημμένης τῆς χειρὸς εἰκότως ἄχρυι τῆς ἡμέρας ἐκείνης 

μέσον εἶδος διαίτης συμβουλεύει παραλαμβάνειν, δη δὲ 
καὶ ἐλινύοντας. ὣς τὰ πολλὸ μὲν ἐπὶ χρόνου τάττουσυ τὸ 
δη, λέγουσυ ὃ᾽ αὐτὸ κἀν τοῖς περέ τινων πἰστευσιν, ὡς εἴ 

τις οὕτως εἶπεν, αλλὰ καὶ δι τόδε πιστευτέον τῴδε καὶ 

ποιητέον τόδε᾽ καθ ὃ καὶ νῦν ὁ Ιπποκράτης φαίνεται κξ- 

χρημένος, ἵν ὁ λόγος ᾖ τοιοῦτος, διαίτη µετρίῳ χρηστέον 
ἄχρι τῆς δεκάτης ἡμέρας, διά τὰ τὰ ἄλλα καὶ ἤδη διότι 

παντάπασιν ἠσυχάξευ κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον. 

ματ. 
. ” 9 ” 2. ς ΄ ο , , 

ἆαυ ὄψοισιν απαλοισιν χρῆσδαι, ὁκόσα τῇ διεξὀδῳ μµετριό- 
τητα παρέχουσιν. 

Ρατ ε[ι οχηαἰ[1ονί γἱοία Γα[Ηπεπᾳος ο[[ο απίθ[οεπέε (11η 

αι ππονεπίαχ. Δί παπι α ἀεοίπο ἀῑε Ρ]ετίᾳαε [α[ρεπίο 

Ῥταομῖο Ππαπιραϊεπί, πιετ!ῖο Ῥταεοῖρίε αἱ ἵπ επι π[αε 

ἀῑεπι πιεῖο γυἱοίαπς Ρεπετε πἰαπίησ, Ῥταε[ετίϊ]πι α παπι φπῖε- 

{Γοαπῖ. Όσοά ῥργαε[εγεῖπι γετίῖπιας Ηϊρροοχαίες Ἰαδεί δη, 
ᾳποά ΡΙεχαππαπαο ἴεπιρας ποίαί; [εὰ αἁ]οῖῖαχ εἰίαπι αἆ α]ῖ-- 

αμῖά εοπιρτοραπάαπι, αἲ { ἀἴοαπιας εἰ οἨ αἰα εἰ δη 

Ἠοο Ρταε[ετίῖπι Ῥτορίες Ίαεο εγεἀεπάαπα Ἠμῖο, {αοϊεπάππι 

Ίου ε{ἰ, ᾳποπιοάο νιάείαχ ηαπο αὐ ΗἩἱρροοταίε α[ατραΐαπι, 

Πο τί ογαΙο ἴα]]5 Πε: πιεάιοοτῖ γνἱὶοία πἰοπάαπα π[ᾳαε αἆ 

ἀεοίπιμπα ἀῑεπι εἰ αἰῖα ἆα οαπία εἴ ῥριπε[εχῖπα Ύπσπα Τοπ1ο 

Ππίεγίπι εκ ἰοίο οοπᾳιεί[σαῖ, 

ΧΕΤ, 

Αάπιδεαπίφμε εν οὐ [οπῖϊς πποἰ[δις φµαεοµφιε πιοᾶϊίοε αᾱ- 

πποάωπι ἀε]ιοϊμπε αυ. 
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ΑΕ πτισάνη δηλονότι ἢ τεύτλῳ ἢ µαλάχη ἢ ἀεραφάδει, 
εἴτε καὶ βλίτῳ καὶ κολοκύνθη καὶ τῶν ἐχθύων τοῖς ἅπαλο- 

: σάρκοις. 

” μζ. 

Οἴνου δὲ καὶ κρεηφαγίης ἀπέχεσθαι. 

᾿Ἐδίδαξεν αὐτὸς τῆς ἀκριβοῦς διαίτης εἶδος καὶ τὸ τῆς 

ἁπλῶς ὑποφαύλης, ἣν νῦν ἄχρι τῆς δεκάτης ἡμέρας κελεύει 

ποιεῖσθαι. ᾖᾗ μὲν γὰρ µετ οἴνου τὲ καὶ κρεοφαγίας φαύλι 
τέ ἐστι καὶ τυχοῦσα, ἡ ὃ᾽ ἐπὶ χυλῷ µόνης πτισάνης ἢ μὲ- 

λικράτου καὶ χρηστὴ καὶ ἀκριῤής. Ἠἢ μέση ὃ) ἀμφοῖν ἐσιεν 

ἣν ἐν τῇ πρὸ ταύτης λέξει διῆλθεν εἰπων, καὶ ὄψοισιν ἅπα- 

λοῖσι χρῆσθαι, ὅσα τῇ διεξόδῳ µετριότητα παρέχουσιν. 

ιά - 

μη]. 
"Επειτα μέντοι ἐκ προσαγωγῆς ἀνακομίξεσθαι. οὗτος ὁ λό- 

γος ὥσπερ νόμος κεῖταυ δίκαιος περὶ κατηγµάτων ἐήσιος. 

ΡΗ[απαπι γυἰάε]ῖοεί, Ῥείαπι απἲ πιαῖναια, αἰτίρ[ῖοει», 

ῄνε Ῥ]ίππι νε] οπουτριίατα οἱ Ρϊ[εεν Ίεπειο». 

ΧΙΙΥΠ. 

δεᾷ α ϱἰπο εἰ οαἵιε [ιὸίὶ ἐεπιρεγενέ. 

Γουυσῖί 1ρίε εχαιΙ ν]οίας ταίῖοπεια οἱ εἶας ο αἵ αφ ιῖ-- 

νὶς ε[ι εἰ εἶας απῖ Ρτορε οαϊνί ϱΏᾶΠπΙ ΠΙπο ργαεοῖρΙε τα{- 

ας ἵᾳπ ἀεοϊαιαπα ἀῑεπι [ετνατῖ: παπα (πάσι ἂεσες ϱΑΣΠΕΙΙ 

εὐῖί εἵ νίπυπι Ρροίαί, γἱοίμς Πππρ]εκ ε[ι εί ααϊνίς; {[εὰ 

οσα Γοἱο Ρ[Ι[απαθ «ΓΕΠΙΟΥΕ εἰ πιι][α υ]νΙῖ, υἱοῖα5 ἱεηαῖς 

εΏι αἴαιε εκηυϊβίας, ἹΠπίεγ πίταππαπε ε[ 1]ε 4πεπι ρτο- 

χίπιο Ιπάϊσανιε, απσπι Ἰπηυξ, αἀλιρεαπίᾳαο εκ οΡ[οπ]ῖς 

πιο]ρας αμαεοσμ(αο ἀἰναπι πιοᾷῖοο ἀε]οιιηῖ, 

ΧΙΥΠΙ. 

Τωπι ραμίαεῖτι /ε γε[ιοῖαπε. Ομαιίο Ίιαεο [ες Γμ[ία Γεγέωγ 

ἆε ειμγαξίοπε [Ταειντας. 
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᾿νακομίξεσθαν, τουτέσειν ἀνατρέφεσθαι, τὸν ἔχοντα κα- 
ταγµα μετὰ ταύτην συμβουλεύει. τὸ δὲ [1851] ἐκ προσα- 
γωγῆς ἀντίκειται τῷ ἀθρόως, σημαΐῖνον τὸ κατὰ βραχύ. 
µέμφεταυ γὰρ τὸ κατὰ πολὺ καὶ ἐξαπίνης πληροῦν ἢ κενοῦν 

ἢ ὁτιοῦν ἄλλο ποιεῖν, 

μύ’. 
"στε χειρίδειν χρὴ, ὧσιε ἀποβαίνειν ἀπὸ τῆς δικαίης χὲι- 

Οίξιοο. ὅ τι ὃ᾽ ἂν μὴ οὕτως ἀποβαίνῃ, εἰδέναι χρὴ ὅτυ 

ἐν τῇ χειρίξευ τι ἐνδεὲς πεποίηται ἢ πἐπλεόνασταιν. 

5 - 3 ” κ 3 

Τὴν ἅπαν τὸ οἰκεον ἀποδιδοῦσαν τῷ κάμνοντι καὶ 
1 / αν ή ῃ ς ῃ αν Ἡ 

μηδὲν παραβαίνουσαν ὠνόμασε δικαίαν' χείριξιν δὲ Πτου 
Ν π 3) ” .ω ω 

τὴν χειρουργίαν εἶπεν ἢ πᾶσαν ἁπλώς τὴν οἷον μεταχείρισιν 
; ν. κε ” ῃ 

ἁπάντων πραγμάτων. οἳ γὼρ Ίλληνες οὐκ ἐκεινα μµονα 
΄ [: - ΄ 

μξταχειρίζεσθαυ λέγουσιν ἃ ταῖς χερσὶ πἐριλαμβανουσίν, 

ἀλλὼ καὶ πᾶν ὅ τυ περ ἂν πράττωσιν. 

Βεβοίαπε ἀῑκίί ἀναπομίζεσθαι, «πο γοοαβπ]ο πμ 
αἰϊπά βσι]]οαί απαπι τί ομἱ οοπιππαἰΙα ο ο Ῥο[βεα 

τεοτθείιτ, ῥῬοπϊρῖῖ απίοπα ἐκ προσαγωγῆς, Ίου ει ραι]α- 

πα, ουῖ οοπἰχαγίππι ε{[ι τερεπίο; ἀαπιπαί επῖπα φποά ΓαΡίΐο 

ΡΙατίπιαπα ἀπαορ]εί αμί ἀεπιῖί γε] αιιά α]ιά ρταεβαϊ. 

ΧΠΗΧ. 
Όμαγε ἁαππᾶα ορετα ε[ἰ μὲ ]ω[ία ομγαίοπε αἀλιδίία τε 

δεπε ργοεεάαε: μδὶ αμίεπ ποπ [ο Ῥρτοεεάίε, [οἴτε [ἶεε 

υαἰἰφμίά ειγαιῖοπι ἀε[μί[]ε αιμῖ /μρετα[]ε. 

Σωῇαπι νοσαντί 6απι ϱπᾶς ]αρογαπϊ οπιπο 14 Ργαερείῖ 

απο εἰ οοπνεπῖξ εἰ π]]λΙ] ρταε[εγπαΙξ; οΠΓα(ΙοΠΕΠΙ ΥΕΥΟ 

ᾳπαπι χείριξιν ἀῑκιί, νε] Ῥτο ολϊτανρία γε] Ρτο ππ]γετία 

Ππιρ]οίέον τογιιπῃ οπιπῖππι αἀπιοβῖοπθ αοοὶρΙ!. Οταεοὶ οΠΊπα 

µεταχειρίξεσθαυ ἀῑοαπί ποια [ο]απι πας πιαπίραθ Ρτεµει- 

ἀππέ, [εἆ αᾳΠαεοιπαπε ἰχασίαηῖ, 
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Ἐά, Οµατι. ΧΠ. [13.1 ἳ Εά. Βα[, Ῥ. (688.} 
Φ. 

.” 3 { Ν Π , ω.-ο ” , 

ἔτι δὲ 1άδὲ χρῇ προσξυνιέναι ἐν τουτῳ τῷ ἁπλῷ τρὀπῳ, 
ς' 3 ΄ 3 ”- 

ἅ οὐ κάρτα ἐπιμελέονταυ οἳ ἐητροὶ, καίεου πᾶσαν µελέ- 
3 0  ) -! / 3 Ἀ Ἅ 

την καὶ πᾶσαν ἐπίδεσιν οἷά τὲ διαφθείρειν ἐστὶ μὴ ὀρ- 

φώς ποιεύµενα. 

ξ - / 3 
ἁπλοῦν τὸν τρόπον ὀνομάδει κατάγµατός τὲ καὶ ἐξαρ- 

οφ 3” ΄ 5 3 , ”/ 3 3 ” 3 ’ θρήµατος, ἐφ᾽ οὗ μήθ ἕλκος ἐγένετο µήτ ὁστοῦν ἐγυμνώ- 
6η µήτ αὐτὸ τὸ κατεαγὸς ὁὀστοῦν πολυειδῶς συνετρίβη, 

ὄνπερ δὴ τρὀπον κατάγµατος οἱ νεώτεροι προσαγορεύουσιν 
αλφιτηδὸν, ὥσθ᾽ ἕκαστον μὲν, ὡς εἶπον, οὐχ ἁπλοῦν εἶναι, 

΄ 3 ς » δω 9 3 - ’ .”. ’ ος 
μόνον ὃ ἁπλοῦν ἐκεῖνο ἐφ οὗ μηδὲν ἄλλο προσεγένετο τῷ 

’ ’ «/ «/ ” .. »/ πατάγματι σύμπτωμα, οὕτως ὃ᾽ ὅτι χρῆταυ τῷ ὀνόματε 
σαφώς ἐνδείκνυται κατ αὐτὸ τοῦτο βιβλίον, οὐ μετὰ ταῦτα 

πάνυ πολλὰ γράφων ἰδίως. εἰ ὃ᾽ ἂν τὰ ὀστέα κατέαγεν 
ἁπλῷ τρόπῳ τοῦ κατάγµατος τὸ ἁμάρτήμα γἰγνεταυ μικρὸν 
μὲν τῇ φαντασίᾳ, τῷ γε μὴν πάνε ἀκριβῶς ἀδροῦντι μέ- 
γιστον δὴ τῇ δυνάμει. διαφθείρεται γοῦν ἡ ἔμπροσθεν ἔπι- 

Ι.. 

Πἱμᾶ Ῥγαείετεα απἰππαάυεγέετε ἵπ Ίιοο [πιρ[οὶ πιοᾷο «οπ- 
φεπῖε, φιοᾶ πηεάϊοὶ ποπ αἀπιοᾶιπι αἰιεπάμπῖ; ᾳπαππομαπα 

{ ποπ τεοῖε αι, ϱΟΤΤΜΠΙΡΕΤΕ εµΤαπι ΟΠΊΠΕΠΙ ΟΠΊΠΕΠΙΦ1Θ 

υἰπείεπαίϊ Ταιίοπεπι ροιε[ξ, 

ΘΙπιρ]ίοεπι πιοᾶππι {γαςιῖ ο[ῇμ αἳ Ρτο]αρῃ υοσαί αῖ 

ΏΟἨΠ αοσοεζτῖ α]οαβθ, ποη ἨΠπάαίυχ ο8, πε(ιαθ αποᾷ Ῥετίίη- 

πια ἵπ πιπ]ίαφ Ρρατίος οοπιπΗήπυ λίαν, ααοά {ταοίαχαθ 6ε- 

Ἠμ8 τεοθπίΊογες α {ατίπα ἀλφιτηδὸν αρρε]]απί, 1ία αἱ πυ]- 

Ίπ εκ Ρτοροβ!ῖς πιοᾷῖ βπιρ]εκ Πί, [εὰ 1ο ἀαπιίακαϊ 

α81 ΓΠΓαοίατας πα]]ᾳς αἶ]ας οα[ς αἁ]ιοϊίατ: Πο απἴεπι α [ε 

υ[ατρατί νοσαβυ]απι ἁπλοῦν, 1ά ε[ί βπιρ]εςκ, αρίε ο[επάτε 

Ραυ]ο Ἱηπίγα 1 Ώου 1ρίο Ἠθρτο, αΡ] Ρτοργίο 6απα τθπ1 αδιῖ. 

Οιιοά Π οἴἵα Ππιρ]ιοϊ ΓΓαοίμταθ πιοᾷο Ρεγ[γιηραπίασς, Ῥεο- 

σαΐας νἰἀείαταπο 14 Ρεεσαίαπι Ίενε; Π αιῖς {ααθι 41ῇβοι- 

{ετ Ππιαὶ οπιπῖα αε[]αιεῖ, πιακίππαπα πιοπιεπίαπι Ἠαδβει, τὰ 

επῖτα τί οοπιπαἑζαΐμτ, Ρείοχεπα οπταπα απῖνεγ[απι οογταπιρ]!: 
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µέλεια πᾶσα παροφθέντος αὐτοῦ, καὶ τοῦτόὸ τὲ ποτ ἐστὶν 
ἐφεξῆς σε διδάξει. γράφεται δὲ καὶ ἑτέρως ἡἤ αὐτὴ λέξις 

ὠδέ πως, καίΐτου πᾶσα µελέτη καὶ πᾶσα ἐπίδεσις οἵα τὲ 

διαφθείρεσθαί ἐστι μὴ ὀρθώς ποιευµένη, ἵνα τὴν ἐπιμέ- 
λειαν αὐτὴν, ὅταν κατά τι πλημμεληθῇ, φαίνηταυ μεμφομέ- 

νη ὡς ἱκανὴν διαφθεῖραι τὰ περὶ τὸ πεπονθὸς µέρος ὁρ- 
Φώς κεχρισµέτα. 

να. 
” 4 4 ἀ ) υ ” - Ἅὰ 4 ’ - ᾳ Εν γὼρ τὰ μὲν ὀστέα ἄμφω κπαταγῇ ἢ τὸ κάτω μοῦνον, ὁ 

δὲ ἐπιδεδεμένος ἓν ταινίη τινὶ τὴν χεῖρα ἔχη ἀναλελαμ- 
μένος, τυγχάνη δὲ ᾖᾗ ταινίη κατὼ τὸ κάτηγµα πλείστ 
ἐοῦσα, ἔνθεν δὲ καὶ ἔνθεν ἡᾗ χεὶρ ἀπαιωρέηται, τοῦτο 

ἀνάγκη τὸ ὁὀστέον εὑρεθῆναυ διεστραμμένον ἔχοντα πρὸς 
τὸ ἄνω µέρος. 

[184] ᾿4ξιο σε προσεπιβλέπειν ἀκριῤῶς ὁποία τις 
ᾗ ἀνάλυσις ἔσται τῆς ὅλης χειρὸς, ὕταν δη περιέρχηταο 

καὶ µηκέτυ κατακείµενος ὁ ἄνθρωπος ᾖ, τουτέστι μετὰ τὴν 

απἱά απίεπι Ίου Πί 1π [εαπεπ αφ οΠβεπάεῖ. ΘΒοτίρίέας ῑΐεπι 
αίεν εαάεπα ογα[ῖο Πο, ᾳπαπι(ααπα Π ποὮ τεοῖε Βαΐ, οος-- 

τηπηρὶ οπιπῖς ουτα οπιπῖδᾳαθ γΙποιεπαΙ ταῖϊίο Ρροίε[Π; αδί 

οπταπα ἀρίαπα, απππι α]ηιπιά Ῥεοσαίασ, «ἆαππατο νἰάείας 

πῖ φπβε ΟϱΟΣΓΗΠΊΡΕΤΕ Ρο[ί απαεοππαπε αἆ Ιαρογαπίεπι ραῖ- 

Ώοσ]απι τεοίο αἁΗάρίία Γαπ, 

1]. 
Ομοᾶ[ι Ἱέγοφιε ο[]ε εοπιπιἰπιῖο φνεὶ εο φιοὰ [μὂ]εομπ ε[ὲ 

ἑαπεπα, ἀεἰίσαίιπα Ὀγασείμταπ τηε]ία [μ[ρεπάείμγ, εαφµε 

γ]ωγίππα εἴγεα {γα οξωγαπι ἀειμγ; ῥατίες νετο Πίπο αἴφμε 

Ἠΐπο [μ[μεπ[αε [εν πεεε[]ε ε[ οἱ αἆ [μγετίοτα γεγρετιῖ, 

Ὠ]]σοπίος υο]αῖί απϊπιαάγετιεπάμπα ε[ε ᾳπθ χαϊοπε 
{οίαπα Ῥτασμίαπι {α[ρεπάαίας, απππ Ἠοπιο Ίαπι 1πδεοδιίατ 

εἰ ποη απιρΗυς ομδαῖ, Ίου α[ί α ἀεοίπιο ἀῑε, Απίεο Πᾳπῖ- 
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δεκάτην ἡμέραν. ἔμπροσθεν μὲν γὰρ ὡς τὸ πολὺ κατέκειτο 

τῆς χειρὸς ἀποκειμένηρ σχηματισμὸν . ἔμπροσθεν έμαθες,, 
ὑψηλότερον δὲ ἐχούσης ἐμβραχὺ τὸ ἄκρον αὐτῆς. ὁπύτε 
δὲ ἤδη περιέρχηταυ, καθάπερ εἴθισται γίγνεσθαι, τοῦ τρα- 

χήλου ταινίαν ἐξαμμένου οὕτω πλατεῖαν, ὡς ὅλον ἐπ αὐτῇ 
(5590) ὀχεῖσθαι τὸν πῆχυν τὴν ταινίαν τινὼ περιβάλλει», 

αλλ ὁμαλῶς αποτείνειν ἅπαντι τῷ πήχει, μηδὲν ἑαυτοῦ ὄντι 

µέρος ἀστήρικτον, ἄφ οὗ τῷ συμφύτῳ μέρει ῥέπον τὸ τοῦ 

πήχεος ὁὀστοῦν κυρτωθήσεται πρὸς τὸ κάτω καὶ διαστραφή- 
σεται. πρὶν μὲν γὰρ παθεῖν συνεχὲς ὅλον ὑπῆρχε, διαφθα- 
ρείσης ὃ᾽ αὐτοῦ τῆς ἑνώσεως, ἠἡγίκα συνετρίδη, δύναται τότε 

τὸ μὲν ἕτερον τῶν μερὠν αὐτῶν στηρίζεσθαυ κατὰ τῆς 

ὑποτεταμένης ταινίας, τὸ ὃ᾽ ἕτερον ἅτε μµηκέτι συνεχὲς 

ὂν ἐκείνῳ ῥέπον εἰς τὸ κάτω διασιρέφεσθαι. δύναται δὲ 
καὶ αὐτῶν µέρος ἐνίοτε διὰ τὸ μοχθηρώς ὑποτετάσθαι τὸν 

ταινία», τὸ μὲν ἕτερον πέρας ὑπ αὐτῆς ὀχούμενον ὑψηλὸν 
διαμένειν, τὸ ὃ᾽ ἕτερον ὑποθῥέον κάτω διαστρἐφέσθαι 
ταύτῃ. κατὼ τέτταρας οὖν τρόπους ἡ ταινία μοχθηρῶς 

ἄεπι Ρ]εγαπι(αο ουραβαῖ Ὀτασμίο, απεπιαάπποάμπι [αργα 

ο[ιεπ/απι ε[, Πία Πριχαίο ταἳ πιαπας Ῥαυ]ο ΓαρΗπιῖος Ίαρε-- 

τείατ; [εά ααππι Ίαπι Ἱπαπιρα]αί, τα Πατὶ οοπ[αεν1έ, ὃτα-- 

ομίο εκ οεγνίοῖρας Γμ[ρεπίο πηίε]]απι αἀλιρετί ρταεοῖρῖ! 

[ο Ἰαΐαπι πα Ῥγαομίαπα παπῖνετίαπα [α[μπεαί ἰοίππιαιε ἄθ- 

απα]τες απιρ]εοίαίαχ, πε(αθ π]]απι ρατίεπα ε]αθ τε]ῖπφμαί, 

ᾳπαπι ποη {η]οῖαξ «πο Πετεί τί Ῥγασλϊ ο α Ρατίε ΟΠΙ 

οσα Ἰαπρίίανς ἀθεοτ[απι Ππο]πανεῖ ἆο ἀερτανατείαγ: Ἠπᾶπι 

Ῥτίιδημαπι γαΠατείας, ἰοίππι Ῥετρείυππα εταί. Οοττηρία 

ααἴεπι ε]ας πη]ίαία, υδῖ Ῥεττυρίηπα ε[, Ροϊεβ αἰίετα εἶας 

Ρατ α [αρ]εοία πηε]]α [αβϊποτϊίς αἰίετα νεχο Ρᾶ15, Π{ 

ᾳπᾶε ΠΟΠ αΠΙΡΗΙ6 οὔπι 1ῑ]α οοππαείασ, ἀεοτ[απι ἀΠο]]-- 

παία Ρευγοεχί,. Ροἱε[ί Ίἴεπι εκ εαάεπι ρατίε, αδῖ ΠΟΠ τεοία 

πη]{ε]]α Γ[αρ]ιοϊαίας, αἰίετα εχἰτεπ]ῖαν αῦ ΊἸαο εἰαία Γατ[απα 

ΓεττΙ, αἰίεγα ἆεοτ[απι ἀπο]παία ρεινετί. Οπαίποι ἀδίίαγ 

πιο(5 πη][ε]]α Ῥτασμίο πια]ο Γαρ]οϊείασ, ΡΙΙΠΙΟ πδί [ταοῖι- 
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ὑποβλήσεταυ τῷ πήχει, πρβεον μὲν ἐπειδὰν ἐπ αὐτῆς μό- 

νης ὀχῆται τὸ κατεαγὸς αὐιὸν τὸ δὲ ἑκατέρωθεν αἰωρῆται. 

δεύτερον δὲ ὅταν ἐστηριγμένων ἀκριῤώς τῶν περάτων τοῦ 

πήχεος τῇ ταινίᾳ, τοῦ τὸ ἄνω πρὸς τῷ ἀγκῶνι καὶ τοῦ κά- 
τω πρὸς τῷ καρπῷ τὸ μέσον ἀστήρικτον ἠ. τρίτον δὲ καὶ 
τέταρτον ποτὲ μὲν τῶν πρόσω τοῦ πήχεος µόνον ἀνξεχομέ- 
νων ὑπὸ τῆς ταινίας, ποτὲ δὲ τῶν ὀπίσω µόνων τούτων 
τῶν τεττάρων τρόπων τοὺς δύο μὲν ἔγραψεν, οἵπερ καὶ µά- 
λιστα διαστρέφουσυ τὸ κῶλον, τοὺς δύο δὲ παρέλιπε καὶ 

τοῖς ῥηθεῖσε συνεπινοεῖσθαυ δυναµένουο. ὧν δ᾽ οὖν εἶπεν 
ὁ ἕτερος ἐν τῇ προκειμένη νῦν ἡμῖν διδάσκεται λέξει, καθ’ 
ἣν ἀξιοι πρώτον μὲν ἐπὶ τῶν ἤτου ἀμφύτερα τὰ ὀστέα τοῦ 

πήχεος καταγέντων τ τὸ κάτωθεν ὕπερ ἰδίως ὀνομάξεταυ 
πῆχυς ἀκούειν ἡμᾶς τῶν λεγομένων: ἀλλὰ τοῦτο μὲν κοινὸν 

ἀμφοτέρων τῶν τρόπων, ὑπὲρ ὦν ποιήσεται τὸν λόγον, ἔδιον 
δ᾽ ἑκατέρου τοῦ μὲν προτέρου τοῦ νῦν διδασκοµένου τὴν 
ὑποβεβλημένην τῷ πήχευ ταινίαν στἐνωτέραν οὖσαν ὣς ὑπο- 
τείνεσθαυ μὴ δύνασθαυ παντὶ τῷ κώλῳ, µόνον ὀχεῖν ἐφ 
ἑαυτῷ τὸ κάταγμα, τοῦ δὲ δευτέρου πάλιν ὡς µόνον τὸ 

ταπι [οἰππιποάο [α[μπεί, Ῥατίεν απίεπι Ἠϊπο αἴφαπε Ἠϊπο 

Γα[ρεηίας πιπποΠ!; [εοππάο πῖ εκίτεπιας Ῥχασ]μαϊ Ρρατίες εἰ 

ἵαρτα α ουβίίο εἴ Ἱπίτα α παπα ἀῑ]σεπίες πη{ε]]α Γα]οπ-- 

ἴατ, ππεάῖαπι ποἩ Γιμρεπαϊέασς Τενίο εί αατίο τρ 1Πίεχ- 

ἀαπι Ργίος Ῥγασ]ηϊ ρατς, Ἰπίετόάιππι ροβετῖος πι[ε]ία οχοῖ- 

Ρίίασ, Ἐκ Ἰμς ᾳπαίαος πιοᾷί6 Ῥϊπος ἀιπιίαχαί [οηρΗῖ, αϊ 

ππαχκίπιθ ΠἹεπΙΡγαπι Ρρεγνογίαπες τε]ῖαιος ἨϊποῬ ργαεἰεσξ πί 

αἱ εκ επατγαί15 Ιπίε]]σί Ῥοβ]ηί, Έοταπι ἄποταπι 41108 

[οπ1ρβί αἰίεταπα Ρτοροβ(ῖ5 νετρῖ ο[επά1ί, αδί οεη[εῖ ἵπ 

μ5 ααἱρας παίταπιᾳαε Ῥταςμ ο {γαοίαπι Πί νεἰ ἰαηίαπι 

14 αποά [αῬ]εοίαπι ει ουΡαία Ρτορτίε παποπραίας, 1Πίε[- 

Ἡσεπάαια ε[ζε Ῥείππππα εκ Ργοροβς πιοᾷῖς; Γεὰ οοπιπηο, 

1ὰ ε{ι ἀποβις πιοᾷῖ ἆο απ1ρας γετρα {αοιεί; Ῥτορτίαπι 

νεχο ε[ι αἰτίάδᾳαε ρεῖοχ]5 απἰάειη, 4 επι παπο {πά]οαί, [1 - 

]εοία ΤῬτασλμίο πιε]]α αηραβίοτί, ο ἴπι πί ἰοίππα πιο - 

Όσαπα οοπιρ]εοίαίασγ {ταοίαναπι [ο]απιπιοάο {αἰοίτα; αἰιεγῖας 
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κατεαγὸς ἀστήρικτον αἰωρεῖσθαν τῶν ἑκατέρωθεν ἀνειλημ- 
µένων. διαστρέφεσθαι δέ φησι κατὰ μὲν τὸν πρότερον ἄνω 

τὴν χεῖρα, κατὰ δὲ τὸν δεύτερον τρόπον κάτω διὼ τῆς ἐφε- 

ξῆς διδάσκει ῥήσεως. ὅτε δὲ κατὼ τὸν πρότερον ἄνω διὰ 
τήνδε, βασταξομένου γὰρ ὑπὸ τῆς ταινίας τοῦ κατεαγότος 
μέρους τῆς χειρὸς, ἑκατέρωθεν δὲ τῶν ἄλλων ῥεπόντων 
κάτω διὼ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔδραν ασφαλῆ, συµβήσεταυ 

πωρωθῆναι τὸ πρὸς τῆς ταινίας ὀχούμενον ὑψηλότερον. ἐν 
ᾧ ὃδ᾽ ἂν σχήµατι πωρωθῇ τὸ κώὠλον, ἐκεῖνο φυλάττει τοῦ 
λοιποῦ χρόνου παντὸς, ὥστε πολλάκις ἡμᾶς ἀναγκάξεσθαυ 
πάλιν ἐπ αρχὴν ἄγειν τὰ οὕτω διαστραφέντα κατατείνον- 
τας μὲν τὸ κώλον, ἐργασαμένους ὃ᾽ αὖθις αὐτὸ τὸ ἐξ αρ- 
χῆς κάταγμα, περὶ οὗ καὶ πρόσθεν εἶπον, ὡς ὃδ᾽ οὐδ᾽ ὅλως 
μὲν ἑνοῦται, συνδιαιτᾶταυ ὃ᾽ ὑπὸ τοῦ περιφύντος αὐτοῦ 
πώρου. τοῦτον οὖν ἐν τῇ κατατάσὲυ διασπάσαντες αὖθις ἓν 

τῷ προσήκοντυ σχήµατι τὴν πώρωσιν ἐργασόμεθα τοῦ κα- 
τάγματος. ὅτι ὃ᾽ οὐχ ἑνοῦται πάντως τὸ συντριῤύόμενα τῶν 

ὀστῶν ἔνεστί σου Φεάσασθαυ κἀαπὶ τῶν ἄλλων ζώων. καὶ 

τΗγΓας πίγαπιπε πιεπιθτῖ οχίτοεπιἰαίοπι [α[άπετο {ταοῖατα 

ταπίαπα ποη {α]ία. Βερτανατί απίεπι πανε Ῥτιοτί πιοάο 

Ὀγασίαπα 1π Γαρεχίογεπα Ῥατίεπι οοπνετίαπῃ, Γεά 1π 1Π{ετΙο-- 

ΣΕΠ αἱίεΓοΟ πιοάο «πεπι Γαράεί ῥρτοκϊπιϊ γετρῖδ: ΡΓίογεπα 

απ Γατ[απι γετ[ας Ρετνετῆί ἨΠπο Ρτορο[αί. Ίναπι απ απα 

Ῥτασμίαπι απα {τασίαπι εβ α παϊε]ία [αβϊπεαίας ρατιῖριθ 

ᾳπαο αἰγίπιαο [απί ἀεοτ[απα Ιπολπαίϊδς α παπα πος Πέ οαί 

Βεπαίοτ ΙΠΠΙΙΔΗΤΗΣ, αοο]ἀεῖ μἱ ουοά α πηίε]]α εχοῖρτας 

ο1μ5 εκο]ἰαίτιπι οα]ἱο σἰααπείατ, Έτπι γετο Μαρίίαπι ᾳπο 

Ώ]οπαΡχπα. οαἱ]ο [ομάείας ἵπ Ρρο[ίεσαπι Ῥεχρείιο [εγγαρῖῖ, 

ὢπατα [αερίας πεοείζανίαπα εἰ ααο Πο Ρετγετία [αηί α 

ηοΡ]ς ἆε Ιπίερτο αὐταπαρί, οκἰἑεηίο πποπιρτο τασ[ας {ταςϊ- 

χαπια απα]ῖς ΣΠΙΠο {πεταί γτεάάεπΙδαδ, 4παπα Γαρτα ἀῑκίπιιις 

η ]]ο πιοάο οοα]ο[οετε, {[εὰ αἱΗρατί α ο8]]ο απῖ οΙχοµΠι-- 

ἀαίαν, Ππαπο 1βιαν εχίοπἀεμάο ἀ]ο]νίπιαθ ταγ[αδᾳιιθ Οορο- 

γαι ἆαπηιις αἲ σα]]ας Ἱποτείοαί {ταοίπχα οοπγεπϊεπίες Βρι- 

γαία, Ὑϊάσετε απίεπα σε ἵπ αμῖς απΙπιαµρας οοηηϊηία 
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γὰρ ὑῶν ἡμέρων ἀγρίων τε καὶ [195 ] βοών, αἰγών τε καὶ 
προβάτων, ἔτυ τὲ ἀλεκτρυόνων καὶ αλεκτρυονίδων, ἐάν ποθ᾽ 
εἴρης ἐπὶ συντρίµµατυ πεπωρωμένων ὁστοῦν, εὑρήσεις δὲ 

πολλὰ, καθάπερ καὶ ἡμεῖς εὕρομεν, ἐάν σου τούτου µελέτη, 
πῶρον ἀποξύσας ὄψει παρακείµενα μὲν ἀλλήλοις τὸ χείλη 

τοῦ κατάγµατος, οὐ μὴν ἠνωμένα τὲ καὶ συμπεφυκότα κα- 

Φάπερ ἐπὶ τῶν τραυμάτων 13 πολλωμένη σαρξ ἑνοῦται. διὰ 

τὲ δ᾽ εἰ μὲν ἄμφω τὰ τοῦ πήχεος ὁστᾶ καταγῇ, ὅ τε ἴδιος 
ὀνομαδξύμενος πῆχυς καὶ τὸ ἕτερον ὃ καλοῦσυ κερκίδα συµ- 

βαΐνει μεγίστην γίνεσθαε τὴν διαστροφὴν τοῦ κώλου κατὼ 
τὸ κάταγμα τῆς ἀναλήψεως πλημμεληθείσης. εἰ δὲ τὸ ἔτε- 

ϱον µόνον τὸ τοῦ πήχεος, ἧττον. εἰ δὲ τὸ τῆς κἐρκίδος 

µόνον, οὐδ᾽ ὕλως γίνεσθαυ διαστροφὴν ἐπὶ τῆς μοχθηρᾶς 

ἀναλήψεως, οὐχ ἁπλῶς εὐὑρήσεις ὧν αὐτὸς εἶπέ σου µεμνή- 
µένον, φησὶν, ὅ ἐστιν ὁ πῆχυς ἀντὶ Θεμελίου γίγνεταυ τῷ 

κατεαγότυο καὶ κωλιει τὴν διαστροφὴν αὐτοῦ. ἄνευ µέντου 

τῆς κερκίδος, ὅταν ἀπαθὴς μµένη, συναπευθύνευ μὲν πως 

ἑαυτῷ τὸν πῆχυν, ὕταν ὀρθῶς ἐπιδεθῃ. τελέως ὃ᾽ ἀδιά- 

οἶἵα οπιΠΙπο οοα]είοσγα, τῖ 1π [πε, 8Ργο, Ῥουε, οαργα, 9189, 
βᾳἱ]ο, φα[ϊπα. δί απαπάο Ἰπγεπῖες, Ἰπνεπίε αιιίεπη [αερο, 

απεπαζπιοάσπι ε{ πος ΓΓαοίιγαε ογ85 οα]]ο Ππίες {9 σ]μῖ-- 

Ὠδίας, τιρί Ίοο ΕΡΙ ουγαε Πέ, οαἱ]απι ἀεταεπς οοπ/{ρ]οΙεΠθ 

{γαοίπτας ΟΓᾳ5 {6 ΟΟΠΙΙΠΡΕΤΘ6, ἨΟΠ ἵ8πιεη οοα]μ][ο [ο]ϊάα-- 

ἵαδᾳπε εΠε εο πιοᾷο, Ύπο 1π νυ]πετίρας οἸα[ϊπαία οατο 

εοα]ε[οῖί, Αἲ ους, αβί πίταπιᾳαε Ἐγασμ ο οοπαπηΙη ἔαπι 

{1 εἰ ᾳποά ρτορτίο ουΡ]{ης νοσαίαχ εἰ αιοά ταάίας, αοοῖ- 

ἀαί τί πιεπιῦχαπα αἆεο Ῥετνετίαίας, Π ἵπ ΓΠι[ρεπάεπάο αῖ-- 

ᾳπῖά Ρεοσείασ; Γεὰ παῖπας, Π αἰίεταπι ἰαπίαπα, οπΡΙίης [οἱ- 

οεί; 4ο Π ταᾶῖαςφ Ῥεγ {6 πμ] οπαπῖπο ἀερταγείατ, πο 

ΠΙΔΡΠΟ Ἠεσοίίο οΟπΠΡΕεΓΙ66,  ΘΟΡΙΠΙ 4ααε 1ρ[6 τοἰπ]1{ πιθ-- 

πηϊπεγῖς, οαῖα αιοᾷ Γαβ]εοίαπα εἰ, ἀπ σε, {απάαπιεπίΙ ν-- 

οεπα ργασβαίϊ οἵ αποά αβγπρίαπι οβ αίᾳιιο ἐρίαπι ἀερτανατί 

ηοη ραίαγ. θεά ταδῖας αρῖ Ιπίασίης ΠΕ οαΕΙίαπι αοάαπι-- 

πηοᾷο [εοαπι ἀῑπὶοίε, { τεοίο νΙπου]απα αἀ]ηρεαίασς {ποτ 

αιίσπα Τρ[απι α ἀεριαναίίοηθ εΧ ἰοίο ΠΟΠ να]εί υδὶ α]ί- 
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στροφον οὐ Ανά φυλάξαι, πλημμεληδεώφς τῆς ἀναλη- 

Ψέως, ἐπειδὴ κάτωθεν ὑποτεταγμένος ὁ πῆχυς οὐδὲν ἔχει 

στηρίζον ἑαυτὸν, ὅτι μὲ τὴν ἐπίδεσιν. 

γβ. 

ἈΤῆν δὲ κατεηγότων τῶν ὀστέων οὕτως ἄκρην τὲ τὴν χεῖρα 
ἐν τῇ ταινίη ἔχει καὶ παρὰ τὸν ἀγκώνα, ὁ δὲ ἄλλος πῆ- 

χυς μὴ μετέωρος ἤ, οὗτος εὑρεθήσεται τὸ ὁστέρν ἐς τὸ 
κάτω µέρος διεστραμµένον ἔχων. 

Τὸν δεύτερον τρόπον ἐνταῦθα διδάσκει ὑπ ἐμοῦ τετ- 
τάρων ὀλίγῳ ἔμπροσοθεν εἰρημένων ἡὑπεναντίως ἔχοντα τῷ 

πρώτῳ' ὑπ ἐκείνου μὲν γὼρ ἐπὶ τῆς ταινίας μόνον ἐβαστά- 

ζετο τὸ κάταγμα. τνυνὶ δὲ τῶν ἄλλων ἁπάντων βασταξοµέ- 

νων μερών τοῦ πήχεος οὐ βαστάξεται µόνον ἐκεῖνο, καθ ὃ 
τὸ κάταγμα γέγονεν. ὥσπερ οὖν ἐπὶ τῆς ἔμπροσθεν εἰρη- 
µένης ἀναλήψεως, ἐπειδὴ τὸ μὲν ὀχούμενον ὑπὸ τῆς ταινίας 

τοῦ κώλου µέρος, ἔνθα τὸ κάταγμα ὑπάρχει, ὑψηλότερον ἤ, 

απῖς αυτος Πί 1π [π[ρεπάεπάο, απαπάοφαϊάεπι ουΡΊίας [1)-- 

]εείας ηΙ]Η1] Ἠαρεί απο Μα]οίαίατ Ῥταείος νίποι]απι 1ρίαΠ., 

-- 

11. 

δι ο[[όμς [ο [ταοιῖς πηϊτεἰία ππαπµπη ἀμππίακαι εἰ αγεῖοµ-- 

Ίωπα εμδιεὶ εποἰρἰίαι, τεἰίφμµπι φεγο ὀγαελίμπα [ι[ρεπ[ωπι 

[ε, ἀεργαναίμπι ἱπο[ὑιαδίεμγ ἀεοτ[μπα. 

Ἐκ απαϊπογ πιοᾷῖ ᾳπος Ρραπ]ο [αργα ἀεο]οτανῖ [εοπ-- 

ὅσα Ἠϊο παάϊξ, απῖ Ρεῖπο οοπἰτατῖαφ εἴι: Ππϊάεπα 1π 

Ρεϊοτϊ πη[ε]]α [οἶαπι Γγαοίπταπι {α[Ηπεραί; 1π Ἠοο απππι 

οείετα Γα[Ηπεαπίατ [οἶα {γαοίπτα [πε Γα]οτο εΠ,. Οπεπιαά- 

πιούπι Ἱσίατ ἵπ Ῥτϊοτ ΓΠαρεπάεπάᾶϊ ταίῖοπε, αΡβί {γαοίυγα 

απαπι [οῖα α πηϊ{ε]]α Γα[Ππετείας [αὈ]πιος Γ1ξ, τε]Ιηαᾶε 

νετο ρατίες αίτίππ(αε Πηϊ]ίοχος Ίαγα ἀῑκίί ἀερχανατί Ῥγᾶ- 

οίαπα {οίαπα ἵπ [αρεγίοχγεπι ρατίεπι οοἩγετ[αΠα, 1ᾶ Ἠππο 
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τὸ δ᾽ ἄλλο πᾶν ἐφ᾽ ἑκατέρου ταπεινότερον εὐλόγως ἔφη δια- 
’ Δ 8 3” 3 “ ” ο, η 

στρέφεσθαι πρὸς τὸ ἄνω τὸν ὕλον πῆχυν. οὕτω τοίνυν, 
ἐπειδὴ τὸ κάτογµα µόνον οὖκ ὀχεῖται, ταπεινωθήσεταυ τοῦτο 

πο ώς 3 ’ ή τὸ µέρος τοῦ κώλου µόνον ὑποῤῥέον εἰς τὸ κάτω παὶ ταύτη] 
κυρτωθήναι συμβήσεταυ τὸν πῆχυν καὶ διὼ τοῦτο πόθῥωθεν 

Δ , 2 Δ / ’ ς στ στ. τὸ διεστραμμένον εἰς τὸ κάτω φέρεσθαυ. 3 μὲν οὖν ὅλη 

διάνοια τῆς προκειμένης ῥήσεως εἴθηταί µοι. γραφαὶ δ᾽ 

εὑρίσκονται δίο κατὰ ταῖτα ἐναντιώταταυ μὲν, ὡς ἄν τῳ 
- -” - { ” 

δόξειεν αὐταῖς ταῖς φωναῖς µόναις, προσέχοντυ δὲ τὸν νοῦν 
᾽ ; ’ 

ὁμολογούσαις μὲν ἀλλήλαις κατὰ τὰ δηλούμενα πραγματα. 
µετέωρον τοίνυν πηχυν οἳ μὲν τὸν ἀστήρεκτον ἀκούουσιν 

ἐπὶ μόνου τοῦ ἄέρος ὀχούμενον, οἳ δὲ τοὐναντίον ἅπαν ἐπὶ 
.ν , Ε] ω λ ; ς / 

τῆς ταιγίας ἐστηριγμένον, ὡς τοῦ μὴ τοιούτου ῥέποντός γε 

κάτω καὶ δί αὐτὸ τοῦτο ταπεινοτέρου }ιγνομένου, ὅπερ ἐστὶν 
” ’ 3 ’ 

ἐναντίον τῷ μετεώρω. εἰκότως οὖν αἱ γθαφαὶ µαχόμεναυ 
3 3 / ο Δ Ν .. ς ” ᾿ ἃ 

μὲν ἄλληλαις ἐγένοντο κατὰ τὴν λέξιν, ὁμολογούσαυ δὲ κατα 
- “ 3 3 

διάνοιαν. τῆς γὰρ μετεώρου φωνῆς ἐπ ἐναντία σημαινό- 
Δ - κ. ” Ψ 

µενα πρὸς τῶν ἐξηγητῶν ἀχθείσης εἰκύτως οἳ μὲν ἄνευ 

απιπα εα {πίτα πιεπιὈγ] Ρατ πα {αοίπτα εβ ποπ [α{-- 

πεαίαχ, ἀερτῖπιείιτ εἲ ἀεοτίαπι γετ[ας Ἱπομπαρβ]ίατ, -ϱπο 

Πεί υἱ Ἐτασμίαπι 1π εαπι Ῥατίεπι οπτνείατ, αἴαᾳιθ εα ἆε 

οαπία αρί οα]]ας οἰγοππιάαίας {πείς Ῥεινετ[απη ἀεοτ[απι 

Πρεείεί. Ἐκρο[αῖπιας ἰσίίμτ παπῖνετ[απι. Ῥτορο[ίαε ογα[]ο- 

πὶς [επιεηί]απι, Ἱμεριίαν απίεπι [οπρία ἆπορας πιοάίς, { 

ποοεπα Γρεοίεπιας, πιαχῖπιε Ιηΐεν {ε οοΠίταγΙςδ, το ἴαππεΗ, 

{ απϊπιαδνετίαπίατ, 1πίετ Γε πϊπῖπιε ἀΙ[ογεραπΗβας, ᾖἹΠία- 

ᾳπε Ῥτασμίαπι {α[ρεή[ααπι ποππαΙ ἀπίε]Ηραπί αποά α πιῖ- 

Τε]]α ποια οεχορίίαν, [εᾷ Γο]απι ἵπ αὔτο Γα[ρεπάατς αἰ 

οοπίτα ΟΠΙΠ6 1ᾷ ααοά α πΠίε]α [αβϊπεαϊυτ, πίροίε απππι 

ἵπ 1π{εγίογα πππίπιε Ππο]πείαγ, πθααπε Παί οϐ 1 Ἰαπηὶ-- 

ης, αποά Γα[ρεπ[ο οοπίἰτατίαπι εΠ, Μεγίο {δίατ [οτ- 

Ρίπταε τογρῖς Ιπίεγ {ε Ῥασιαπί, {επιεπίῖα οοηνεμϊπηῖ; 

Ἠβπι(πο Ίαεο νοκ µετέωρον, Ίοο εί Γα[ρεπίαπι, αΎπαπι 

αραιά εκροῄίοχες οοπίταρία Πραϊβοθξε, α ααἰρηςάαπι ΘΟΓΗΠΙ 

οἴίτα πεσα[ίοπεπα [ον] στίς, τε]Ι(ααπι Ύετο Ῥταομίαπι Γα{ρεπ-- 

{απας αῦ α]ῖ περαίίοπε αἀ]εοία, τεΠΙ(ΙΠΙ γετο Ὀγασλῖι 

ο. 
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τῆς αῤφασεῳν Ἓθαψαν, ὁ ὃ᾽ ὅλος πῆχυς μὴ µειέωρος ἢ 

κατὰ τὸ δοκοῦν καθ᾽ ἑκάτερα τῆς μετεώρου φωνῆς σηµαι- 

νόµενα ἀπευθύνοντερ τὴν γραφήν. 

/΄ ν). 
[196] Χρὴ οὖν ἔν ταινίη πλάτος ἐχούσῃ μαλθακῇ τὸ πλεῖ- 

στον τοῦ πήχεος καὶ τὸν καρπὸν τῆς χειρὸς ὁμαλῶς αἰω- 
ρέεσθωι. 

Ἐν ταύτη τῇ ῥήσεν καὶ περὶ τῶν παραλελειμμένων 
δυοῖν ἀναλήψεων ἐνεδείξετο. λέγω ὃ᾽ ἀναλήψεις δύο κοι- 

(5140) νὸν μὲν ἐχούσας τὸ κατ ἄκρον τὸν πῆχυν ὑποτετά- 
σθαι τας ταινίας, ἴδιον δὲ ἑκατέρας τὸ κατὰ τὸν καρπὸν 

µόνον ἢ κατὰ τὸν ἀγκώνα. προέιρηκως γὼρ ἐπὶ τῆς κατὼ 

τὸ σίντριμμα µόνον ὑποβεβλημμένης ταινίας ἔτι τὸ τῆς 

κατ ἄμφω τα πέρατα καὶ μετὰ ταῦτα γράψας τὴν νῦν 

προκειµένην ῥῆσιν, ἓν ᾗ κελεύει τὸ πλεῖστον τοῦ πήχεος 
καὶ τὸν καρπὺν ὁμαλῶς ἐστηρίχθαι κατὰ τῆς ταινίας, εἴ- 

ποπ [α[ρεηί[απι τεγρα, αἲ 1] νιάείας, αεοοπιπιοᾶαπ 1 ραβ 

αἆ πυἴναπηπο ΠοσπϊΠοαίῖοπεπι νοσαρι] µετεώρου, Ἰοο εἴ[ὲ 
Γα[ρεπῇ., 

ΤΙ, 

Τεζδεῖ εγΥρο ὄγασ]έμπι Γμ[ρεπαι Ρετ πιϊεε]ίαπῃ ἰαίαηι πιοἰίεπι-- 

φµε πει[ειτι ὀγαελῖῖ εµπι ρτῖπια ραΐπιαε ματιε αεφιια[ιίεΥ 

Γ[ιπειέεπι. 

Ώιας ο 1πᾶϊοαί [α[ρεπάεπάϊ ταίῖοπεθ (βςδ ΡΥαείεΓ- 

1οταί, Έα Ἱπαιααπι ἆμας ΠαΓαΠΙ ΟΟΠΙΙΠΙΠΘ ε[ὶ οσίγεπιαπι 

Ῥτασ]Ι  ρατίειι Γα[Ιπετο» Ῥτοργίαπα αὐίεπι πἰγίαδηιο νεἰ 

εαπι 4ππάε α ου ΡΙΗΙ οοπιπηΙ {ατα νε] εαπι 4ααε α πιᾶηι ἵαη- 

ταπι. Ἐκ[εαααίας επῖαι εαπι [α[ρεπάεπάϊ ταοπεπι, αρ 

πη]τε]]α [οἰαπιπιοᾶο {γαοίυιχαπι εχοῖριεραί, αἴᾳιε αἰέεταπα 

αΡ1 αἰχαπι(αε εκἰγεπι[αίεπι; ἀεϊπάα [αβ]ίοίεπς νετΏα Ρτο- 

πίπιθ Ῥοβτα ἵπ ααῖδιις Ρργαεοὶρίιξ αἱ Ῥ]αγίπιαπα εκ Ὀτασ]μίο 

οσπι Ρτίπ]α Ραϊπιας ῥρατίο πιίε]]α αεφια]λίετ Γι[ήποαίαν» 

ιν 
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δηλός ἐστο καὶ τὰς ὑπολοίπους δύο µεμφόμενος ἀναλήψεις 
οὐκ ἐχούσας ὃ κελεύευ μάλιστα ἔχειν. οὐδετέρα γὰρ αὐτῶν 
τὸν καρπὸν ἅμα καὶ τὸ πλεῖστον τοῦ πήχεος ὁμαλῶς στη- 
ρίξει, οὐ μὴν ἤδευ ἐν ταύταις ἰδίας διδασκαλίας, μάλιστα 

μὲν, ὡς ἔφην, ὅτυ συνεπινοοῖνταυ ταῖς εἰρημέναις, ἔπειτα δὲ 

καὶ διότι μικρὰ παντάπασἑ τισιν ἡ ἄπ᾿ αὐτῶν Ἰίγνεταυ 
βλάβη, τῆς ἐπιδέσεως ἁμέμπτως ἐχούσης ' αἱ γάρ του προευ- 
θημέναυ δύο ἀναλήψεις διὰ τοῦτ ἦσαν ἑκανῶς μοχθηραὶ, 

διότι τὸ κάταγμα τοῖς ἑκατέρωῦθεν αὐτοῦ µέρεσιν ἐναντίως 
διέκειτο, ποτὲ μὲν ἄνω µόνον ὑπὸ τῆς ταινίας ἀνασπώμενον 
οὐδενὸς ἄλλου μορίου κατ αὐτῆς ἐστηριγμένου, ποτὲ δὲ κά- 
τω µόνον, 

χε]ῖαιιβς ἆπας Γι[ρεπάεπάϊ χαοπες ενἰἀεπίει τερτε]μεπά1ε, 

απ Ποη Ἠαβεαπί 1 ᾳποᾶ πιακίπιε χεφυῖτί να]: [Πᾳπῖ- 

ἀεπαι πειμίτα Ρτίῖπιαπι ραΐπιας ρατίεπι εἱ Ρ]υτίπιαπι εκ Ῥγα- 

οἶο αεηπα]ίετ {η]οῖξ, ΠΟΠ ἴάπιεΠ Ῥτορτία 635 ο εκρτείΠῖ, 
Ρταθοῖρας, πὲ ἀῑσί, αποά Ππίε]]Ιρί εκ Γαρεγιογίβαθ Ρρο[πηί, 

{πι ααοᾷ Ίετεπι οΠΙΠΙΠΟ πΠοχαπι αΠεταπί, ταῬί πμ] 1π 

ἀε]ϊσαπάο Ῥεοσείατ, ΈΌπαο επῖπι [αρετίογες [α{ρεπάεπ(ϊ 

ΤαΙΙΟΠεΕ5 «εα ἆε οαη[α ῬΡ]υτίπιαπι εχαηί αεπας, αποά Ετα- 

οἴπτα οοπ]πετείαχ οοπἰχατίο πιοᾷο αἴηιε ε]ας Ρατίες υἱτῖπι- 

απε, ααμπι Ιπίετάαπι [ο]ἱα α πίε]]α αἰἰο]]ετείας πα]]α εἶς 

ΡαγΗου]α {α]ία, Ππἱετάμαι [οἷα ἀεοτίαπα οοπγεχ!εγείη. 

6ΑΙΕΚΙ8 ΤΟΜ. ΧΥΙΠ, ΡΑΒ5 ΙΙ, Ρ ἆ 



Γ44ΠΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΗ4ΤΟΥΣ 

ΗΗΡΙ 4{ΓΗΩΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Β. 

Εά, Οµατι. ΧΠ. [17.1 : Γά, Ρα[. Ῥ. (540.) 
α 

[1971 Εν δὲ ὃ βραχίων καταγῇ. 

Τινὲς μὲν τών ἐξηγησαμένων τὸ βιβλίον, ὡς κατὸ τὸν 
ἔμπροσθεν λόγον, ὠνόμαξον πῆχυν ἐνίοτε μὲν ὅλον τὸ µό- 
ϱιον, ὃ μεταξὺ τῆς κατὼ καρπὀν τε καὶ ἀγκώνα διαρθρώ- 
σεώς ἐστιν, ἐνίοτε δὲ τοῖν κατ αὐτὸν δυοῖν ὀστοῖν τὸ μακρό- 

τερον οὕτως αὐτὸν ὀνομάδειν βραχίονά φασυ τὸ μεταξὺ ἔὸν 

ΠΙΡΟΟΠΑΤΙΣ ΏΕ ΈΠΑς ΓΟΗΙΣ 

ΕΡΕ ΕΤ αΑΙΓΕΝΙ ΤΝ ΕΌὉΝ 

σονΜΕΝΤΑΠΙΌΟΣ ΤΙ. 

1. 

{5 μδὶ ωπιογμς Ρευ[γίπβαεμτ. 

Τεβαπίας πιοηπιι]ῖ ες 1ς απ Πβτιπα Ἠππο εχροπιιηΐ, 

Η{ρροοταίεπι, τί [αργα πῆχυν νοοανΙε, πιοὰο 6απι ρασίεπι 
ἰοίαπι ᾳπαο Ιπίεε πΙαπάπι εί ουΡΙΙ ατοα]απι ε[ί, πιοᾷο 
ουΡΙίαπι αἱ ε ἆποβις ο[ἥβις Ἰοηπρῖος εῇ, ῑία παπο Ἠπ- 

πιεχαπι αρρε]]ατο βραχίονα, πεπιρε ἱὰ 99 ααοά α ουβῖῖ 



Τ44ΠΗΝΟ2Ζ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ α.τ,λ. 4410 

Εὰ, Οναν. ΧΠ. [17. 188. ] Ἐά. Βα[. Ύ. (540.) 
τῆς κατ ὠμόν τε καὶ ἀγκῶνρι τὸ περιεχόμενον ὀστοῦν ἐν 
αὐτῷ, τεινὲς δὲ τὰ μόρια μὲν οὕτως αὐτὸν ὀνομάξειν φασὺ 
τὰ μεταξὺ τῶν διαρθρώσεων, οὐ μὴν αὐτά γε τὰ ὀστέα. 
σύνηθες γὰρ εἶναι καὶ ἡμῖν οὕτως λέγειν, ἐπλήγη τὴν ψὲ- 
φαλὴν ὕδε τις [198] ἢ τὴν γένυν ἢ τὴν ῥἂνα κἂν ἐν 
αὐτῷ µόνω τῷ δέρµατυ συστῇ τὸ γινόμενον ἐκ τῆς πληγῆς 
πάθηµα, κἂν συνδιατεθῇ τι τῶν ἔνδον οἷον ὑμένα μυὸς ἢ 
νεῦρον ἢ ἀρτηρίαν ἢ φλέβα. καὶ τοίνυν ὅταν φώμεν ἡλκώ- 
σθαι τὸν βραχίονα, δηλοῦμεν τῇ λέξει τῇδε' }εγονέναι πά- 
Όος ἐν βραχίονε τὸ καλούμενον ἕλκος. ἐπεὶ ὃ᾽ ἐν τῷ λόγῳ 
τοῦ ἔλκους ἡ σὰρξ περιέχεται, κἂν μὴ διὰ τῆς ἐδίας αὐτὴν 

προσηγορίας καλέσωμεν, ἀλλά γε διὰ τοῦ ἕλκους ἐπεδειξά- 

µεθα. τὴν γὰρ ἓν τῇ σαρκὶ διαίρεσιν ἕλκορ ὀνομάζομεν, 
ὥστε ἐν τῷ φάναυ «ίωνος, εἰ οὕτως ἔτυχεν, ἡλκώσθαι τὸν 

βραχίονα, δηλοῦσθαι τὴν ἐν τῷ βραχίονι σάρκα. κατὼ τὸν 
αὐτὸν οὖν τρόπον ἓν τῷ φάναι καταγέντα τὸν βραχίονα καὶ 
ἑλκοῦσθαί φασυ κατ ἐκεινο τὸ µόριον ὁὀστοῦν πεπονθέναυ 
τὸ πάθος ὃ προσαγορεύεταυ κάταγμα. τοῦτο μὲν οὖν ἐν 

απῃΠομ]ο Ρεγιπεί αἆ Ἡππιεγί οαραῖ. ΑΙ ποη ἐρία ο[ῖα, [εᾷ 

Ρατίες ᾳπαε Ππίεγ αγῄου]ος Γαπϊ νο]μΠί 15 γοσαρα]ῖ πΠ- 

οαρασῖ, ᾳαποά οοπ[πεγετίῖπιας Ἱῖα Ἰοᾳυ1, 1]ε 1π εαρῖίο ρ]α- 

βαπι αεοερῖί νεὶ 1π πια] απἲ ηβ[ίο εἴ πῬὶ Ῥρ]αρα οιίθπα 

ἑαπίωπα νιο]ανιί εἴ δή α]ας αἰαπιά ΙαεΠβί, Ρραία πι[ου]ὰ 

ΥπεπιὈγαπᾶπι, ὨεΙναπ, αγ[ιετγίαπι αὐἲ Υεπαπη; οπίπ οϱπσπα 

Ἱπαπιεταπι εκα]οεγαίαπι ἀῑοίπιας, οΠεπάίπιαςδ Ίπππεγο 1 

πια] ΙποϊάϊΠε ᾳαοά ποια γοοαῖατ. ΔΑ απαπι ἀεβπ]μοπε 

π]οεσῖς οαπο οοππεαίαγ, απαπινῖθ ποπαϊπαίῖπι ΠΟΠ. ἐκρ]]- 

οείας, π]οεχῖς {απιεΠπ νοοαρα]ο ποίαίασ: οατηῖς οπίτω ἀῑνί- 

Ποπεπι αρΡρει]απιας π]οιδ, Πουπί αυμπι ἀῑοίπιας, Εἱοπί, 

εχεπιρ] οαυ[α, Ἡαπιεγυαπι ε[ζε εκπ]οεταίαπι, οβΓΩ6Πι Παπηενί 

βσπϊΠοεπιας, Ἐαάεπα ταίῖοπε Ύπσπα ἀ{ταοίππι Ἠππιεταπα ᾱἷ- 
οἴπιας, Εσαϊβοατϊ νο]απί ο Ἠπ]ας Ρατ εο νΙΠο Τ6εΠΕΓὶ 

αιοά {ταοίατα πιπουραίατ, Θδεὰ οοπἰτογοσίία Ἠάεο ἆε πο- 

ππ]ηῖθας αο Πρπ]Ποαιοπίρας ππ]]ο πιοᾷάο αἆ {ταοίαχαε οἳ- 

χβϊοπεπα ρεγιϊπεί, Ίεφπε επἶπι φπἱάᾳπαπα οΠιοῖί απί ρτοά- 

Ρρά2ρ 



490 Γ44ΗΝΟΖ ΕΙΣ Το ΙΠΠΟΝΒΡΑάΠΤΟΤΣ 

Κὰ, Οματ!ί. ΧΗ. Γ185.] ΓΕ. ΒαΓ. γ. (540.) 
ὀνόματι καὶ σημαινομένῳ τὴν ἀμφισβήτησιν ἐ ἔχει, μῆτ ὠφε- 
λοῦν μήτε βλώπτον ἡμᾶς εἰς τὴν τοῦ κατάγµατος ἴασιν. ἅ 

δὲ ἐφεξῆς λέγει διδασκαλία τῆς ἰάσεώς ἐστιν, ἣν ποιεῖσθαν 

προσήκει συντεριβέντος τοῦ βραχίονος, «ὡς μὲν ἐμοὶ φαίΐνε- 
ται, σαφὴς οὖσα πᾶσα, καθάπερ καὶ ἄλλα τὼ πρόσθεν, ὅσα 
περὶ τοῦ πήχεος ἔγραψε" καὶ γὰρ κἀκείνων πλὴν ὀλιγίστων 
λέξεων ἦν σαφῆ προστιθέντα δι ἣν εἰς τὴν ἑκάστου τῶν 

κελευομένων ὑπ αὐτοῦ πράττεσθαυ τὸ τῆς αἰτίας ἐμηκύνα- 
µεν τὸν λόγον ἔξω μὲν ὄντα τοῦ κατὰ τὸ κύριον σηµαινο- 
µένου τῆς ἐξηγήσεως, εἰθισμένον ὃ, ὡς ἔφην, τοῖς ἐξηγηταῖς. 

ἀλλὰ καὶ τούτους αὐτοὺς τοὺς λογισμοὺς ἑτέρωθι διὰ βρα- 
χέων αὐτοῦ εἰρηκότος οὐδ᾽ ἐνταῦθα τὴν εὕρεσιν αὐτῶν 
ἡμεῖς προσεθήκαµεν, ἀλλὰ τὴν τάξιν ὑπηλλάξαμεν. ἐπὶ δὲ 

τοῦ νῦν προκειμένου παντὸς καὶ ὃ λόγος σαφής ἐστι καθ’ 
ἑαυτὸν ἐξεταξόμενος καὶ τὴν αἰτίαν ἑκάστου τῶν λεγομένων 

ἔχει προειρηµένην ἐν τοῖς περὶ τοῦ πήχεος λόγοις, ὑπὸ γὰρ 
τὰ καθόλου συμβουλευόμενα κατ ἐκεῖνον ἐπάγεται καὶ ταῦ- 

τα, πρὠτον μὲν τὸ σχῆμα τῆς ὅλης χειρὸς, εἶθ ἡᾗ κατά- 

στασις, εἶθ᾽ ϱἡᾗ διάπλασις, ἐφ᾽ ᾗ θέσις ἐσχάτη καὶ ταῦτ 

εΠ, Όπας Υετο 1π Γεᾳπεπίάβαςδ ἀοοεῖΐ, «πα χαϊΙοπε οΙΓαΥθ 
{γαοίϊαπι Ἠπαπιεταπι οοηγεη]αί οβεπάαπί, Οωποία απίεΠι, 

αἲ παῖ]α νΙάείας, Ρίαπα Γαπῖ, ποπ [εοιθ αἴηπε α]ία πας 
[αργα ἆε Ὀτασμίο ἱταά]ά1ξ: εα οπῖπι ραυεῖς αἀπιοάππη Υεί- 

Ρΐ5 εχεερίῖς εἶατα εταπί. ΓΠουρῖα απῖεπι αρα [απιμβ, 

ααπα οαπ/[απι αἀ]εοετίπιας, οἳχ βησα]α ρταθορξ: ᾳπαθ χε 

εἰ εκροβ!ίϊοπῖ5 πες εχοεάαί, Πετί ἵαπιεπ, πί τείπ]1, αἲ 

οπιηίρας εκροβίοτίρας οοπ/[πενίΕ; αἲ παπα Ἠαθ ταῖοπος 

αἲ1δ1 ραιοῖς αἳ 1Ρ[ο ο[επάαπίασ, πεφμε Ἠο8 Πο ες {αΠ-- 

απαπι αμοΐίοτες αἀ]εοίπιας, {εά οτάίπεπι πηπίανΙπια. Το- 

αφ απἴεπι Ἠππο Ρτοροβίης {εχπιο, { Ῥετ [ε εκαπηποίασ 
οοπΠάἀετείατηαε, Ῥετπαπα {αοἷ]]ς ε[ῃ; αἀάε ᾳποά χα[ῖο {π- 

βυ]οσαπι αάε ἰταοίαπίαν {αἲῖ 1π Γεχπιοπο ἆθ Ῥτασλμίο εκ- 

Ρ]ϊσαία. Αά οοπιπιµηῖα επἶπι Ῥγαεοερία Έω8ο 1Ρ1 ἰταδτία 
ΓαπΈ Ἠαεο 4«ποσπε τε[εγαπίασ, ῬΡτίπηππι ἆε απῖνετί[ο Ῥτασμίο 
Πριχαπάο; ἴππι 4ο εκἰεπάεπᾶο, ἄε οοππροπεπᾶο»; ῥρο[ίγεπιο 



ΠΤΈΡΙ ΑΓΜΩΝ 4ΠΟΜΝΗΙΙΑ Β. Δ0Ι 
Εά. Οµανι. ΧΠ. [198.] Εὰ. Βαἳ, Ύ. (540.) 
ἤτου γΣ εἴη διαφορά τις 3 ἀνάληψιςο. ἐπὶ προεγνωσμένοις 

οὖν τούτοις εἴ τυ παραπίπτοι βραχὺ μὴ σαφὲς ἐξηγησό- 
µεθα διὼ τῶν ἑξῆς. 

β. 
Εν μέν τις ἀποτανύσας τὴν χεῖρα ἐν τουτέῳ τῷ σχήµατιυ 

διατείνη, ὃ μῦς τοῦ βραχίονος κατατεταμένος ἐπιδεθήσὲ- 
ται. ἐπὴν ὃ᾽ ἐπιδεθεὶς ξυγκάμψη τὸν ἀγκώνα, ὁ μῦς τοῦ 

βραχίονος ἄλλο σχῆμα σχήσευ. 

Τῷ κατὰ τὴν λέξιν εἰρημένῳ λόγῳ προσθεῖναι χρὴ τὰ 
Ἰεγόμενα πρύσθεν, ὡς ἐπειδὰν ἄλλο σχῆμα λάβη μετὰ τὴν 
ἐπίδεσιν ὁ μῦς τοῦ βραχίονος, ἔνια μὲν αὐτοῦ θλιῤήσεταε 

µέρη βιαίως ὑπὸ τῶν ἐπιδέσμων, ἔγια δὲ χαλαροὺς καὶ πὲ- 

ριῤῥέοντας αὐτοὺς ἔξει καὶ συµβήσεται διὼ μὲν τὼ θΘλιβό- 
µενα μόρια φλεγμονὴν γενέσθαι, διὼ δὲ τὸ χαλαρὸν τῆς 
ἐπιδέσεως διαστραφἤῆναι τὸ κὠλον, ὧστ οὐ χρὴ μεταβάλλειν 
τὸ σχῆμα τῆς χειρὸς, ἀλλ αὐτὸ ἀεὶ φυλάττειν ἐξ αἀρχῆς 

ἆε οοππεπάο ας {α[ρεπάςπᾶο, «ια εοππεπᾶϊ {ρθοῖεΒ 

ε{ί. Ἠϊς Ίἴαααπε Παρί, Π αιιά {9 οἴετει ᾳαοά Ῥτενε 

Πι εἰ ποα ρ]ασάπα, ἵπ Γεηπεπίῖρας αρεξίεπηἩθ. 

Π. 
δὲ ὀγαε]ίμπι επεπάαεμγ εοφιε [το Πβιμγαῖο ἱπίεπ[ο αα[ῖ- 

δεαιμτν Ἰωππεγὶ ἶασεγιις πεις αἰίσαδίμγς αἴφιε μδὶ 

ομὲ ἀεἰίραίμς ε[ὲ οιδίέµπα οµτυει, Ἰπιετίὶ ἴαοετίιμς [αδί- 

ἔμπι Ἱπμεαδιὲ, 

Ῥτοροβίαε οτα]οηῖ ἴ]]αά αἀ]ίοετα οροτἰεί αποά αμίεα 
ἀῑοίαπι ε[ι, {οἰ]μοεῖ αδῖ Ἱναπιεγὶ Ἰαοετία5 αἲ ἀπ]εοίο νίπου]ο 

απίεν Πσατείατ, {αίαχαπα ο[ε υἱ αλα εἶας ρατίες Υεµε- 

πηεηίετ νΙπει]απι οοωρτίπιαξ, ας Ἰααῖας Π{ αἴᾳαε ἀε]α- 

Ῥαΐαν.  Οοπιρτε[ίαε Ίἴεπι ρατίες πΠαπηπιαίοπε Γεπίαπίας, 
[εά τε]αχαίῖς νΙπου]15 πιεπιΏχαπα ρετγετίαίας. Όματο Ὀτα- 

ο ΠαΡίίας πυ]]ο πποο ναγαπάαθ εἴε, [εᾷ ρετρείπο αἲ 

[αργα ἀεπιοπβχαίππα ει α Ῥτϊποῖϊριο αἆ Άπεπι [εγγαπάμς. 



409 ΤΑ4ΗΝΟΣ ΕΙΣ Το ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 
Εὰ. Οµατι. ΧΠ. [195. 189.] Εά. Ρα[. Υ. (540.) 
ἄχρι τέλους, ὡς καὶ πρόσθεν ἐθῥέθη. εἰ δ᾽ αὖ πάλιν ἐμ- 
φυλάττης, ἐν ᾧ ματατείνας ἐπιδέσξις οὐδὲν μὲν οὔτε γαλα- 

ϱὸν ἔσται τῆς ἐπιδέσεως οὔτε βιαίως Όλιβον. αὐτὸ δὲ σχῆμα 
μοχθηρὸν ὑπάρχον, ὥς ἐδείχθη πρόσθεν, ὀδύνην τὲ παρέξευ 

καὶ δὲ ἐκείνην φλεγμονήν. 

ι 

- 
ὃς; ’ ϱ/ 

[169] «ικαιοτάτη οὖν βραχἰονος κατάτασις δε. ἔυλον 

πηχυαῖον ἢ ὀλίγῳ βραχύτερον, ὁποῖου οἳ στειλαιοί εἰσο 
” ἃ 3, ” ἠ 

τῶν σκαφίων, κρεμάσαυ χρὴ ἔνθεν καὶ ἔνδεν σειρῇ δή-- 
σαντα. καθίσαντα δὲ τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ ὑψηλοῦ τινος 
τὴν χεῖρα ὑπερκεῖσθαι, ὡς ὑπὸ τῇ μασχάλη γένηται ὁ 

στειλαιὸς ἔχων ξυμμέτρως, ὥστε μόλις δύνασθαι καθι- 

κνεῖσθαι τὸν ἄνθρωπον σμικροῦ δέοντα µετέωρον εἶναν, 

ἔπειτα ὈῬέντα τυ ἄλλο ἔφεδρον καὶ ὑποθέντα σκύτινον 
ε 7 Ἀ ο Ἂ , ’ / ιό 

ὑποκεφάλαιον ἢ ἓν ἢ πλείω, ὅκως ξυμµέτρως σχοίη ὕψιος 

τοῦ πήχεος πλαγίου πρὸς ὀρθὴν γωνίην. ἄριστον μὲν σκότος 
. 4 9 Ἂ Π { 3 ΄ υ] 

πλατὺ καὶ μαλθακὸν Ἠ ταινίην πλατείην ἄμφιβαλλοντα των 

Αἲ οοπίτα { 1]]ε Ἡαριίας [ετνείαχ 1π αιιο εκἰεπίππι Ππεπι-- 

Ῥταπι ἀενιποίαπι ε[ι, νιπου]απα ααἰάεπι ππ]]ο Ίοσο ατοβίαθ 
εσῖῖ αιῖ Ἰαχίας, Γεᾶ 1ρ[ίε Μαριίας, «παπι ν]αίας Πε, αἲ [α-- 

Ῥτα ἀεε]ατανίπιας, ἀο]οτεπι αἴηαε Ιάοῖτοο 1ΠΠαπιπιαϊίοπεπι 

αΠετεῖ. 

ΤΠ. 

Ζµ[ί[επια τέαφμε ἱπέεπ[ο αἆ Λμπιεγμτη [ο αἀλίδειμτ. Ι- 
βπµπα ομοᾶά οιδίεµπι αεφµεὶ νεῖ μαμίο ὀγευϊμς [ῇ, φμα]ία 

{μπε ἰίβοπμπι ππαπμὐγίοία, Ίαδεπα αὖ µιγαφµε ρατιε 

αἰ[ίβαίωπα [ι[ρεπάίεμγ. ἩΠοπιο αμίεπι [ιμζ]γπιογί αἰομὶ 

/[εὰί ἐπ[ιάει ὀγαεβίμππφιμε [άρεγ πιαπμῤγίοίμπα ἱπιροπῖε, [ο 

μὲ τά ἵπ αἶαπῃ ἱπάαίμγ εα πποάεγαίοπε, μὲ ἴ]ε υῖα ο0Ιι-- 

[άετε ρο[[ε πἰλί]φμε ργορίμς [ὲ φµαπι με [μ[ρεπάαιιν, 
Τωπι αἰϊφμιά αἰϊμᾶ ραγειιγ, εμὶ ὑγαε]λίμπι Τπ]αεγεαε 

Γοογεεο ρι]υίπο [ωρεγάαιο πο υεὶ ρ]ωτίδις ἵια µε αἆ 
εαπι αἰεϊειάίπεπι μεγρεπίαξ, μὲ ομδίέως αἆ γεεέκπα απβι- 

ἴμπα οοἱίοσείμγ.  (Οοπιπιοάί[ίπιε αμίεπι Ίογμπα πιοῖ]ε ἰα- 



ο ΙΕ Ρ1 ΑΓΜΩΝ ΣΠΟΠΜΙΝΗΙΜΑά 5. 4038 

Ε, Οµατε. ΧΠ. Γ480.] Ἐά. Βα[. Υ. (540. 5ὲ1.) 
μεγάλων τι σταθµίων ἐξαρτῆσαι, ὅ τε μετρίως ἕξει κα- 
τα- (641) τείνειν, εἰ δὲ μὴ, τὼν ἀνδρών ὅσεις ἐθῥωμένος 

ἐν τούτῳ σχήµατι τοῦ πήχεος παρὰ τὸν ἀγκώνα κατα- 
ναγκαδέτω ἐς τὸ κάτω. 

υ] ” ΄ ’ 3 3 3 .] - , 5 ΄ 

Οτι τῇ φύσει δικαιοσύνης ἐστὲ τὸ οἰὐκεῖον νέµειν ἕκα- 
” ”, 

στῳ οὐ κατὰ νόμον, ἀλλὰ τὸ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἕν τὲ 

τοῖς κατὰ φιλοσοφίαν ἐπιδέδεικταυ λόγοι. εἴρηται δὲ δια 
- ” » ᾿ , ; ’ ) πλ 

τῶν ἔμπροσθεν Ίδη καὶ πρὀς γὲ τουτῳ λέλεπταυ δίκαιον εἰ- 
” 3 Π ΔΑ. ” 3 ϱ [ σ , 

ναι σχῆμα τὸ φυλαττον ἑκάστου τῶν ἐν τῷ κὠλῳω μορίων 
ΔΝ 3 ; ’ 3 ’ 4 ών. ” υ  » μ την οἰκείαν θέσιν. ἐδείχθη δὲ ταὐτὸ τοῦτο καὶ ανωδυνω- 

τατον εἶναυ τῶν ἄλλων ἁπάντων ὕπερ ἐστὶν ἕν τε τῇ χειρὶ 
τοῦ βραχἰονος ἐν ὀρθῇ γωνίᾳ τὴν πρὸς τὸν πῆχυν ἐργαξό- 
µενον σχέσιν. ἐν τούτῳ δὴ τῷ σχήµατι καταστήσαντα τὴν 
. - , 4 η , ” ο 
ύλην χεῖρα κξλεύξι τον μὲν ἄνθρωπον καθίσαι, παραδειναυ 

ὁ᾽ αὐτῷ ἔμπροσθεν ξύλον ἐγκάρσιον τηλικοῦτόν τὲ καὶ τοιοῦ- 
τον ἠλίκον τὸ καὶ ὁποῖον τῶν σκαφείων εἰσὶν οἱ στειλαιοέ. 

ῃ ) / ’ 3 ιο , 3 , 

σκαφίας δὲ δηλονότυ κέκληκε δὲ ὧν σκάπτοµεν την γῆν 

Ίμππφμε [ει ἰαία Ίαδεπα οἰγομπάαϊμγ, αἰφμε ἵπᾶε πιαβηῖ 

Ῥοπάετὶς αἰιφιιά [μ[ρεπᾶῖεμτ, φιιοά επἰεπάεγε εοπφεπῖε-- 

εεγ ρο[[ε αμι Ἱπυΐοεπι Ἠμ]ις τομές αἰϊφμίς ἵπ ἰπ[ετίο-- 

7επι ρατίέετι εοβῖε ομδίίο οιπι Πιππεγο αἆ Τεεξι απδηι- 

μπα [ιβυγαιο. 

ΟΠεπίαπι εΠ 1π ΠἨλδτῖς ἆο ρ]]ο[ορΗμία παϊΐπχαο Ἰα[]- 

Παπι Ἰπ «ο οοπβ[ετο, πϊ ᾳποᾷ ππῖομ]ᾳαε οοπγεπῖί ἀῑβτ]- 

Ῥμαί, Ποπ Ίεσε αμα, [εὰ Γαορίε παῖΐα, ᾳποά Ίαπι {αργα 

4ποᾳπε ἀῑοίαπα ε[, Εἱοίαπα εί 1Π[αρετ, εππι ε[ε αι 

Ἱαδίίαπα οαἵ αρίαπα Πίτα απϊαδοα[αδηπε ρατίου]αο ΠΠΕΠΙ- 

Ότι ἰπείατ. ὈὨεπιοπ[χαίαπι εΠ εἴἶαπι Πα]αβπιοάϊ Παρα 

πιπῖπηε οπιπΊαπα Ἰαεᾶετο»; Ἠ]ο απἴεπι 1π Ὀτασμίο ε α0] 

ευΡ]ίας5 οὕπι ἨΠπιετο αἆ τεοίαπι αησα]απα οο]]οοείατ. Τοΐο 

ἀἴαηιο Ῥγαςμ]ο Πο Πσιταίο ρταεοῖρῖί Ποπηίπεπι [εάετε; Ἰαχία 

1ρ[µπι Ὑετο α Ῥτίοτί Ρὰτίο Ροπῖ Πσπυπι {παπβπετίαπι, πα]ε 

3ο απαπίαπι ε[ Ησοηπί πιαπαβτίο]απ, Ἅ1ήδοπες νειο αρ- 

Ρε]]αί σκάφια, απἶριθ ἵευταπι {οάιπιας, σχαεοὶ σκάπτειν ᾱἷ- 
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Εά, ΟΊατι ΧΠ. [1891 Εὰ. Ῥαῇ[, Ῥ, (541.) 
ἐν οἷς εἰσι καὶ αἳ καλούμεναι δίκελλαι, σμινύας ὃ᾽ αὐτὰς 

ὀνομάδουσιν οἳ ᾿4ττικοί. βούλεται δὲ τὸ παρατεταμένον ξύ- 
λον μὲν εἶναι ἀκίνητον, ὥς μήτὲ ἀνωτέρω μήτε κατωτέρω 
µεθίστασθωι κατὰ τὴν χειρουργίαν. ἔξεστι δὲ τοῦτο σει- 
ραῖς αὐτοῦ δεθέντος ἐξ ἑκατέρου τῶν περάτων, ἃς σειραῖς 

ἐνῆφθαι χρὴ πρὸς ὑψηλόν τι χάριν τοῦ κρέμασθαι τὸν 
στειλαιόν. ὑποβάλλειν οὖν πρόσθεν αὐτοῦ τὸν Φεραπευόμε- 
φον ἀξιοῖ τὴν χεῖρα, τοῦτο ὃ᾽ ἔσται κατὰ τὴν µασχάλην ἐν- 
ταθέντος ἐγκαρσίου τοῦ στειλαιοῦ. τὸν ὃ᾽ ἄνθρωπον αὐτὸν 
οὗ καταγεῖς ὁ βραχίων κελεύει καθίδειν οὕτως ὑψηλὸν, ὡς 
μικροῦ δεῖν µετέωρον εἶναι. καθίζειν μὲν οὖν αὐτὸν προσ- 
τάττει ῥουλόμενος αὐτὸν ἐξαρκέσαι τῇ χειρουργίᾳ καὶ μὴ 
κάµμνειν ἑστώτα, μι ταπεινὸν δὲ τοῦτο πράττειν, ἀλλ ὡς 
ἄν τις μάλιστα καθήµενος ὑψηλότερος }ένηται. καὶ διὰ 

τὸν ἐατρὸν μὲν ὅπως ὀρθῶς ἐνεργοῖτο καὶ μὴ ἐπὶ πλεῖστον 
ἀναγκάζοιτο γεύειν κάτω. χειριζομένῳ ὃ᾽ αὐτῷ βέλτιον οὕτω 
καθῆσθαι  πεφύκασι γὰρ ἓν ταῖς κατατάσεσι τῆς χειρὸς οἳ 

κάμνοντὲς ὀδυνώμενου καὶ συνακολουθοῦντες τοῖς κατατὲί- 

οπηῖ, 6 αζπππιεγαπέιν εἰἶαπι Ὀἱραϊία, ΛΙΙοί μηνυῶς Υο- 

οαπῖ, η] απἰεπι Ἠη]αςπιοάϊ Ἱσπιπα αποά Ἰαχία οο]]οσα- 

ταν ἹπιπποΡῖ]ο τεάάϊ, Πο πὶ ἀππι πιαηις αἀπιονείΠτ πεο 

[ατ[απα Γεχαίαχ πεο ἀεοτίαπι, ᾳποά οοπΏϊησεί {1 αὉ αίχοφιιθ 

εχίγεπιο Ἠαβεηῖς νΙποϊαίαν, Ύ4παε αἆ αἰιααῖά [αῬ]άπιο τε]]- 

δαπίας αἱ Ἡσπππι 1πᾷε [α[ρεπάαίατ. Ῥτπεοῖριϊ πἳ 8εΡεχ 

Ῥτασμίαπι απίε ΓἩρεγ Πρίαπι Ἱπιροπαί, Ἰοο ει αἱ Ἡσπαπι 

ἵταΠδγετ/[απα αἶας Γαβ]οἰαίαν» ἴππι 15 ου]ας Ἠαππετης ἴγα- 

οπς εβ [εάθαί 1ία [αῬ]παϊς αἱ ραγιπι αΌ[ε ααἶα [αἴρεπάρ- 

σ. Ῥεάετε απἴεπι αερταπι Ἰαρεί, αἱ νῖτες ἆππ ΠΙΑΠΙΒ 

αἀλαρείαν [μΠοϊαπξ, πεπε Ῥγορίετεα αιιοά Πεί οοπγε]]α- 

ταν, πε(πε ἴπ απ μοτί Γεά]Ι Ἱοπιῖπεαι «ο]]οοαπε, [εά 

αμαπ1 ΠΙαΧΙΠΙΘ Ῥοϊε[ι αἶίο, ααμπα [εᾷεῖ εἰ οἳ 1ρ[ίαπι η]ε- 

ἀῑοππα τπῖ τεοίμ5 Άσετο Ρο[Πε, πε(πθ Ρ]αγίπιαπα οοραῖασ 

ἀεοτίαπι ἀΙπο]παχϊς εἲἳ οὗ αθρτοϊαπίαπι ἀρ[απι οαἵ πιασρῖφ 

εχρεάῖαί 1ΐα [εάετε. ῥῬο]επῖ επίπι απῖρας Ῥτασμίαπι εκίεη- 

ἀἴξισ Ῥγαε ἀἆο]οτε ἀποεπίεπι Γεητῖ αἴηπε αἲἰο] πεο 1Π ϱᾱ- 



ΠΕΡΙ ΑΓΜΩΝ ΣΠΟΛΜΝΗΙΙΑ Β. Λος 
Ἐά. Οµατι. ΧΠ. [159. 190.] Ε. Βα[. . (541.) 
φουσιν, ἐπανατίδεσθαί τὲ καὶ μηκέει φυλάττειν ακριβώς τὴν 

ἐξ ἀρχῆς ἔδραν. ἐν τούτῳ δὲ συμβαίνει τὴν κατάτασιν 
ἐκλύεσθαι. ὅπως οὖν μὴ Ίίγνοιτο τοῦτο καὶ τὸν ἔσχατον 
ὅρον τῆς ὑψηλῆς καθήσεως τὸν [190 ] πεπονθότα σχηµα- 

τίδευ µετέωρον, εἰἐ βραχὺ µετεωρισθεἰη, στήσεται. τοῦτο δὲ 

ποιήσας οὔτ αὐτὸς ἑαυτὸν οὔτε τοὺς ἄλλους λήσεται, μὴ 
λαθων δὲ ῥᾳδίως αὖθις ἐπὶ τὸ πρῶτον σχῆμα πρὸς τὸ τῶν 

ἄλλων ἀχθήσεται καὶ αὐτὸς ἐφ ἑαυτύ. καὶ μὲν δὴ καὶ ὅτυ 
τοῖς μὲν οἵτω καθηµένοις ἐπὶ τὸ στῆναι βραχυτάτη. µετα- 

βολὴ, τοῖς ταπεινοῖς δὲ παμπόλλη, ὥστε καὶ τὴν ἐκ τοῦ µε- 

ταβάλλειν τε τῆς καθέδρας σχῆμα βλαβην ἐσομένην ἐλαχί- 

στην μὲν γίγνεσθαυ τοῖς ὑψηλοῖς καθηµένοις, µεγίστην δὲ 

τοῖς ταπεινοῖς. εὔδηλον οὖν ὅτι διὰ τοῦτο χρῆταυ καὶ τῷ 
πλαγίῳ Σύλῳ κατὰ τὴν µασχαλην, ἵνα μὲν κατατεινοµένης 
τῆς χειρὸς ἀκολουθῶν ὃὁ ἄνθρωπος ἐκλύῃ τὴν τάσιν, ὅπερ 
ἡμεῖς εἰώθαμεν ἄνευ ξύλου πολλάκις ἐργάδεσθαυ διὰ βρόχων 

περιβεβλημέιων τῇ μασχάλη. χρὴ δὲ δηλονότι τῶν βρόχων 

τούτων τὰ πέρατα τεἰνέσθαι πρὸς τοὐπίσω, καθάᾶπερ πάλιν 
ἑτέρων βρόχων περιθέσευ διατείνοµεν ἐφ ἑκάτερον τὸ κα- 

. 

ἄεπι [εάε Ῥεπῖίαθ απ9 φο]]οσαί {απί α Ῥγϊποῖριο Ρενπιᾶ- 

πετε, αιτιο Πί πί ΙπίεπΠο τοπηίαίαγ. Ἠοο Ιβιῖας οἂγεΏδ 

πιρεταί Ἡῖ Ἠοπιο Γεάεαί απαπίαπα πιακῖπιθ Ροίεβ [αρ]πιῖς 

εἰ Ῥτορε Γα[ρεπάαίαγ, ἃο Π ραυ]απι αἰ[ο]]αίαν Πε. Οποά 

πβ] ενεπῖαϊ, πεφαο Πρ[ίαπα αερτοϊαπίεπα, ηεΠιθ 05 Ἰαΐε-- 

Ῥϊες αἴᾳαπο πρῖ ποη ἸΙαίεαί, Ῥασνο περοίῖο τητίας νε] αβ᾽ 

αῑῖ νε] ρες [6 1ρ[απα {π ρτῖογεπι Γεάεπι τεβαίαείασς α απ 

πα Ἠοπιο ἀῑα Γεᾷεηπς Παρίί ρααίαπι πιπίαριίατς Ῥ]αγίπιαπι 

γετο θα Ἠαπι]]ου ητή εοἱ]οσαίπς. Όπατε εκ [ε[Ποπίθ 

πηπίαῆοπε ππηίπιαπα Ἰαεάππίας αυαΙ {αρΗπιλοτί Ιππάεπί {6- 

ἀπα, ῬΡ]ατίππαπι ααἵ Ἠυπ]οπ,. Οοηβαί Πἴαφαα ἵταπδγετ[απι 

Ἡσπαπι αὖ ἨἩιρροοσγαίε εα ἄε οαι[α ΓπὈ αἰαπι ἀεπηαᾶ, ηο 

Ῥταομίο αἲ Ιπ{εγιοσῖ Ῥατίε ΙΠίεΩ{Ο αεΡετ [εηπαίας αἴᾳπο 

Π{εΠΠΟΠΕΠΙ [ο]ναί, αποά πο Ππο Ἠρπο [ο] [μπιπφ [α9- 
Ρῖα9 {αοετο ρες Ίαπθος αἶαε οἰγοππιάαίο8, «ποσα εχίγεπια 

γετ[α Ῥο[ετίοτεπι Ῥατίεπι οχίεπάεπάα [πηῖ; ΠΟΠ Πεοις 

4 
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Εά. Οµατι. ΧΠ. [190.] Εὰ. Βα[, Υ. (541.) 
τεαγὸς ὀστοῦν, ὅταν ἡ διὰ τῶν χειρῶν κατάτασις ἐνδεεστε- 

ϱα τοῦ προσήκοντος ᾖ. ταύτης δὲ ποτε µόγις ἐλπὶς εἰς 
ἀνύσειν τὸ δέον, ὥσπερ ἐπὶ τῶν παιδίων οὐδεμία χρεία βρό- 
χων, ἔτι δὲ μᾶλλον οὐδ᾽ ὀργάνων ἐχόντων ἄξονας, οἷς . 

περιβάλλοντες τὰ πέρατα τῶν βρόχων ἰσχυροτέραν ἐργαξό- 
µεθα τὴν ἀντίτασιν καὶ μάλιστά γε τούτῳ τῷ τρύπῳ τῆς 
ἀντιτάσέως ἐπὶ τῶν ἐξαρθρημάτων χρώμεθα. τοῦ δὲ νῦν 
ἀξιουμένου γίγνεσθαι τρόπου κατατάσεως οἷόν τι καὶ τοῦτ. 
ἔστιν, ἐστηρίχθαυ βούλεται τὸν πῆχυν ἐπέ τινος, ὃ οὗτος 
ὠνόμασεν ἔφεδρον, τουτέστιν ἐπί τινος τοιούτου ἐφ᾽ οὗ κα- 
Θεζύμενος ἑδραίως ἐπικειμένων αὐτῷ σκυτίνων ἐπικεφα- 
λαίων εἴε ἐξάπτεται κατὼ τὸ κάτω πέρας τοῦ βραχίονος, τὸ 

και ἀγκῶνα τών βάρος ἐχόντων τι σωμάτων. αὐτὸς δ᾽ 
εἶπε τῶν σταθµίων τι, ταῦτα δέ ἐστιν οἷς χρώµεθα συνήθως 

ἐξ ὕλης χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ μολύβδου γεγονός" καὶ μέν- 

του καὶ ὡς ἑμάντα χρὴ πλατὺν καὶ μαλθακὸν ἢ ταινίαν ε- 

πονον δηλονότε περιβεβλῆσθαυ τῷ κάτω πέρατι τοῦ βρα- 

χίονος, ἐξ οὗ τῶν σταθµίων 4 ἐξάρτησις ἔσται. 

εἰῖαπι αἱ Ἰαᾳεῖς οἴτοιπη]]σαί]ς {Γαοίαπι 05 1π ἀϊνειί[α ἆε- 

ἀποίπιας, ἩὈὶ ΙΠΙεΠ[ΙΟ 4παε Ῥες ππαπας αἀλαρείασς ἀπιρεοί]-- 

Ίος Βί 4παπι οροτίεαῖ, Ύεταπι ΠΠ Ἠαπο ογεάαπιμθ Ῥεχ [8 
Ρο[ε εἰεσίαπα ρταε[ίατε, αἱ 1 ΡιεΓΙ] «ΟΙΡΟΓΕ, ἨΟΠ ΟΡΙ5 

εΏι αρα Ἰαᾳαεῖς εί πππ]{ο πΙπας πιαομϊπαπιεπ(16 άρε-- 

εἶδαδ αχες, αἆ 4Ἡοδ εκίτεπιος Ίαᾳιεος αἰ]σαπίες γα]επίϊας 

1π Οῑνετία οοπεπάαπηαδ, απο εχίεπἆεπάϊ πιοᾷο αἆ Ἰχαία 

Ρο [πναπι πΙπιας. 1 εα απίεπι εχ[επάεπά1 ταίῖοπθ ϱαᾶπι 

πωπο Ῥτοραί Ργαεορῖέ τί Ῥγασμίαπα τεῖ οὐἱρίαπι Ἠαεγεαί, 

πα αι {ρ[ο νοσαί ἔφεδρον, Ίιοο εβι Ἱα]αρπιοᾶί απἱάρίαπι οιῖ 
Πεπηίοτ Ἰπ[άεαϊ [οοτίεῖ ρι]νιαῖς Γαβ]εοίῖδ; ἀεϊπάε αΏ Ίπιο 

Ἱαπιεγο Ἱαχία ουδ] ατ]οπ]απι ϱτανε αΠηιοά οοτρας Γα[- 

Ρεπάαίασ, Ύ4μ86 ροπάετα σταθµίον πιαπουρανίί, Ἠαεο [απέ 

ααἶρας αἱ οοπ[αενίπια5 εκ {εττο, αἴτο απί ΏΙΠΠΙΡο οο- 

{θοίῖδ; Ῥταείετεα Ίοταπι πιο]]α, Ἰαΐαπι νεὶ Ἠαρεπα να]ῖἆα 

ἴππο Ἠπππεγο οἰγοιπιάοίαχ ππάο Ροπάετα [αἱρεπάκηίηγ. 
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Εά, Οµαεῖ, ΧΠ, [100] Κά, Βα[, Υ. (541.) 

. 4 Δ 2 

Ο δὲ {ητρὸς ὀρθὸς μὲν ων χειριδέτω τὸν ἕτὲρον πύδα ἐπὶ 
5 ’ Δ ” ’ ” 

υψηλοτέρου τινος ἔχων, κατορθωσας δὲ τοῖσιν Θέναρσυ 
4 3 ’ ο. 49 ’ 3 

τὸ ὀστέον, ῥηίδίως δὲ κατορθώσεται. ἀγαθὴ γὰρ ἡᾗ κα- 
’ ή ” ” 

τατασις, ἣν τις καλῶς παρασκευάσηται. ἔπειτα ἐπιδείτω 
ώ 3 .) ΄ 3 3” 

τας τὲ ἄρχας βαλλόμενος ἐπὶ τὸ κάτηγµα καὶ τᾶλλα πάντα 
“/ ή 3 [ή 1 

ὥσπερ πρότερον παρηνέθη χειριζέτω καὶ ἐρωτήματα ταῦτα 

ἐρωτάτω καὶ σημείοισι χρήσθω τοῖσιν αὐτέοισιν, ἢν μὲ- 
Π ” Ἂ 3 .] Δ η 3 ὰ. “. ΆἈ νο τρίως ἐχη 3 οὔ, καὶ διὰ τρίτης ἐπιδείτω καὶ ἐπὶ μᾶλ- 

, φἩ 
λον πιεξέτω. ἍΝ 

Ὦ ἐδ. ΄ « ” ο ” ” .. 

ϱ ἐδραιότερον αἱρεῖται τοῦτο σχΏμα τῷ χειρουργοῦντε, 
, ” 3 Ε] ” 3 ς ϱω 

καθάπερ ἐν τῷ κατ ἐητρεῖον ἠξίωσε γράψας  ἑστεώῶτα δὲ 
δεῖ ἐπ᾽ ἀμφοτέρων βεβεώῶτα ἐξ ἔσου τῶν ποδῶν ἅλις ὃδρῇν 

γε τῷ ἑτέρῳ ἐπιβεβεώτα μὴ τῷ κατὰ τὴν δρώσαν χεῖραι 

ΙΥ. 

Ώεδεε αμµίετῃ Ἰπεάῖεημς οµΥαΤε [ἶαπς αἶιεγο ρεᾶε [μρεγ φιια- 
Ρίαπι τε [μδ[ιπιϊοτὶ οοἰίοσαίο; Ο«ΟΊΠΡΟΠΕΤΕ αμίεπι 05 Ῥτο-- 

πηϊπιεπεϊοτίδις ραἴπιαγωπα ματεῖδιο. }Γαοῖῑε αμίεπι «ΟΠΊΡΟ-- 

πίεμν; εἐα επῖπι ἐπιεπάεπάί τατίο ορείπια ε[ἰ, [ί φμῖς οοπι-, 

νεπἰεπιεχ ἱρ[απι αἀλίδεαι; γρο[ξ [α[εἷας ἰπ]ίοετε α Γγαείνγα 

ογΓως, τε]ίφια φεγο οπιπία μὲ απίεα μις ε[ῖ επ/εμῖ 

εαάεπιφµε ἄε Ποπιίπε γεφμίγετες; 1μπι εἩ ἐἰσάεπι 1παάιεῖις 

ἐπιε[ιίρετε πιοάεγαϊα Ἠεοπε [πὲ; ασ Ιεγίο φιοφµε ἀῑε 

[οἶνεγε εἰ τµτ[ις ἀεἰίσαγε ατοιῖμοφμε αἀ[ἰγίπρετε, 

Ε]σῖε Ίππο εἰ]ταχρίοί Παρίέαπι ἵαπφπαπι ΠΓΠΙΙΟΓΕΙΗΝ 

1ᾷεπι ἵπ ορετο ἆθ οβ]οίπα πιεάϊοί Ρταεοερῖΐ, αππα Ιππ1{: 

Παπίεπι νετο ορογίεί ρατῖίετ απιβοβας ρεάίραφ Ῥεπο ἡπί-- 

ἄετε, [εὰ Άδ6ετο αἰίετο Ἱπββεπίεπι, αἲ ποηι εἶας ΡατΙ5 

ου]αθ πῃαπς αρῖῖ. ο ν 
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Ἐά. Οµαπ, ΧΠ. Γ190. 191] , Ε. Βα[. Ῥ. (541) 
ἓο 

Καὶ ἑβδομαῖον ἢ ἔναταῖον ἐν νάρθηξε δησάτω" καὶ ἢν ὑὕπο- 
πτεύση μὴ καλώς κεῖσθαι τὸ [4191 ] ὁὀστέον, μεσηγὶ του- 
τέου τοῦ Ἰρόνου λυσάτω καὶ εὐθετησάμενος µξτεπιδη- 
σάτω. 

υ νε - ῃ ” ” ’ Οπερ ἐπὶ τοῦ πήχεος εἴρηκεν ἔμπροσθεν ἀξιώσας 
προσυπακούειν σε τοῦτο καὶ νῦν αξιῶ κατὰ λόγον πάντων 
ἀποβαινόντων ἐν ταύτῃ τοῦ χρόνου τῇ προθεσµίᾳ τοὺς νάρ- 
Θηκας ἐπιβάλλειν, ἀλλ ἐπὶ μὲν τοῦ πήχεος ἑβδομαῖον ἁπλῶς 
ἐκέλευσε νάρθηξε δεσμεῖν, ἐπὶ δὲ τοῦ βραχίονος τῷ καλου- 
μένω παραδιαζευκτικῷ συνδέσµῳ τὴν ἑρμηνείαν ἐποιήσατο. 

3 ἡ ε « ν .. Ἅ  ωῦ ” 3 ΄ ια ο) 

σησὶ μὲν ὡς ἑβδομαιον  ἐναταῖον ἐν ναρθηξι δήσατω. δια 

γὰρ τὸ μέγεθος τῶν περὶ τὸν βραχίονα μυῶν ἓν πελείονν 
χρόνῳ τελείως ἰσχνὼ καὶ δευσὰ γίνεται τὼ περὶ τὸ κάταγμα 

µόρια. τοιούτων δὲ ὄντων αὐτῶν ἐδείχθη καιρὸς εἶναι τῆς 

τῶν ναρθήκων ἐπιθέσεως. 

γ. 

Ώεὺι [ερείπιο αμε ΠΟΛΟ ἀῑε [εγμίας αἰραγε, φμοάβ υετεα- 

ἐμΥ πε τεειε ο[]α εοποµττεγπὲ, ἴπίεγέα [οἴυεγε ἀἰτιβεπο- 

οµε τµγ[µς ἀευϊπεῖτε, 

Οποά ἵπ [αρετίιοσίθας ᾳπα ἆε Ῥτας]μ]ο [αρρ]επάιπι ε[Τε 

εσ]{Ππιαν1, 1άεπι παπι εχ]{μπιο, [ο]οεί απ πι οπιπῖα οοπηπιοάε 

τε[ροπἆεαπῖ, εο Ίεπιροτε Γεγα]ας Ιπιροπεπᾶας ε[ῖο. Ύεγαπι 

πῬί 4ε Ῥτασ]]ο ερῖε, Γερίϊπιο ἀῑε Βπιρ]οϊίεν Ία[Πί Γεγα]ας 

οἰγεηπιάατΙ; 1Π Γ[ΕΙΠΙΟΠΕ γὙετο ἆε ΠΠπΙετο οοπ]αποοπεπι 

ᾳπαπι ἀ[αηρεπίετα αρρε]Ίαπιας π{αγρανΊε: αἲῖ επῖπι Γερίίπιο 

αμὲ ποπο ἀῑείετα]α αἸΠδατε, «ο αποᾶ 1π Ἠππιετο οἨϐ ππτ-- 

Γοα]οταπα απἴρας οοπϊπείασ πιασπήπάίπεπι, ᾳπαε οἶγοα {τα- 

οἵπταπι [απῖ ἀῑπἰατηϊοτὶ Τεπιροτε εκ Μοῖο ρταοῖ]α Παπῖ Ία- 

χαηιθε. ὈβΡί νετο ἴα]ία είΤεπι ο[ιεπάίπιμ ορροσίαπε ἴαιιο 

οἆ {ετυ]α Υεπῖχο, 
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στ. 
Μρατύνεται δὲ μάλιστα βραχίονος ὁστέον ἐν τὲσσαράκοντα 

ἡμέρησιν. ἐπὴν δὲ ταύτας ὑποβάλη, λύειν χρὴ καὶ ἐπὶ 
ἧσσον πιέδειν τοῖσιν ὀθονίοισιν καὶ ἐπὶ ἐλάσσοσιν ἔπι- 

δεῖν. δίαιταν δὲ ἀκριβεστέρην τινὸ ἢ τὸ πρότερον διαι- 

τᾷν καὶ πλείω χρόνον, τεκµαί- (549) ρεσθαι δὲ πρὸς τοῦ 
οἰδήματος τοῦ ἐν ἄκρη τῇ χειρὶ τὴν ῥώμην ὁρῶν. 

Τὸ διὼ πώρου ᾿συνδεῖσθαυ τὸ κἐχωρισµένα µέρη τοῦ 
συντριβέντος ὀστοῦ κρατύνεσθαι κέκληκεν, ὡς καὶ πρόσθεν 
ἐπὶ τοῦ πήχεο. ὅσῳ δὲ μεῖζὀν ἐστυ τὸ τοῦ βραχίονος 
ὀστοῦν τοσούτῳ δηλονότι καὶ ὃ χρόνος αὐτῷ τῆς πωρώσεως 
µακρότερος 7ίγνεταυ. τὰ ὃ᾽ ἄλλα πάντα διὰ τῶν ἐπὶ τοῦ 

πήχεος εἰθημένων ἐσιὶ δῆλα, μηδεμιᾶς οὖν ἐξηγήσεως δεύ- 
μενα. 

-ᾱ 
ΠΠροσξυνιέναυ δὲ χρὴ καὶ τάδε, ὅτε βραχίων κυρτὸς πέφυ- 

κεν ἐς τὸ ἔξω µέρος καὶ διαστρέφεσθαυ φιλέει, ἐπὴν μὴ 

γι. 
Ἠιππετὶ οὐ Πεγο φιιαάγαρἰπία ἀῑεδις εοπ]εγνει. (Όμος πδὶ 

εποε[Γετίε, [οἶυεγε οροτίει εἰ ραμοίοτες Γα[οία» ἀἄατε Ίε- 

υἱσφμε ατγοἰαίας, ας αἰμιιις με φὶοιµ ππαρις εποιῖ[ιο 

αµαπι απῖε. πιεί αμίεπι πια ΕΙΤΠΙΟΓΕΠΙ εἴ ρίγε». 

Οοπ/εενενο κρατύνεσθαυ ἀῑσια, Ιπίε]Ηρῖί αδὶ {παοίὶ 
οἷ]ς Ῥατίος σα]]ο Πγπιαπίασς, ταἳ ἵπ [αρετίοχίρας εἰἶᾶπι «ια 
ἄε Ῥχαο]Ιο,. Όπο απίεπι σταπάἶμς ε[ι Ἠαπιεγί 986, ο Ιο-- 

δῖου1 Ίθπιροτο ρε οα]]απ ρ]απαίατ, Βεφας οπιπῖα ος 

1δ οΎµαε ἀῑοία [ιπῖ ἆο Ῥχαοβίο Ρρίαπα [απῖς πια]]α Ἱριίατ 

ορι5 ε[ι εκρ]απαίίοηε. ν 

ΤΠ. 

11]μᾶ εἰίανι φπογατε ΠΟΠ ορογὲει φιμοᾶ Πιμππεγις παϊιτα αὖ 

επετίοτὶ µατιε ρἱῤδιωςν «[β εἰ ρεγνεγεῖ [αοἰ[ε /{οἷεε, μδὶ 
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καλώς ἐητρεύηταυ. αἀτὰρ καὶ τάλλα πάντα ὀστέα εἷς 
ὕπερ πέφυκε διεστραμµένα, ἐς τοῦτο καὶ ἐητρευόμενα φι- 

λέευ διαστρέφεσθαι ἐπὴῆν κατεαγῇ. χρὴ τοίνυν, ἐπὴν τοιοῦ- 
τό τι ὑποπτεύηται, ταινίη πλατείῃ προσεπιλαμβάνειν τὸν 
βραχίονα κύκλῳ περὶ τὸ στῆθος περιδέοντα" καὶ ἐπὴν 
ἀναπαύεσθαυ μέλλῃ μεσηγὺ τοῦ ἀγκώνος καὶ τῶν πλευ- 
θέων σπλῆνά τινα πουλύπτυχον πτύξαντα ὑποτιθέναι 
” ο , »” ιά α) Ἂ 3 ῳ Δ ’ 

ἄλλο τυ 0 τουτέῳ εοικὲΣν. ούτω γαρ αν ἴθυ το κυρτωµα 
-”. 3 - 

τοῦ ὀστέου γένοιτο. φυλάσσεσθαι µέντου χρὴ ὅπως μὴ ᾖ 

ἄγαν ἐς τὸ ἔσω µέρος. 

Τὼ κατὰ τὴν ῥῆσιν ὕλην ἄχρι τῆς τελευτῆς τοῦ κατὰ 

τὸν βραχίονα λόγου πάντ ἔστι σαφῆ᾽ καὶ γὰρ τὴν αἰτίαν 
αὐτὸς εἶπε τῆς ἐπὶ τοὐκτὸς διαστροφῆς καὶ τὴν ἐπανόρθω- 

σιν ἐκ τῆς ἐπὶ ταναντἰα περιῤῥοπῆς. ἐδίδαξε καὶ τὸν πο- 
λύπτυχον σπλῆνα καὶ μεταξὺ τῶν πλευρών τε καὶ τοῦ ἀγκῶ - 

νος ἐκέλευσε τιθέναυ χάριν τοῦ τὸν βραχίονα μὴ ψαύειν 
τῶν πλευρῶν, αλλ ἐν τῷ μεταξὺ χώρας οὔσης, κἂν εἰς ἐκεί- 
νην ὠθούμενον ὑπὸ τῆς τῷ στήθευ προσαγούσης αὐτὸν ται- 

ππα]ε οιγείµγ. (Ομίπ εἰ αἰἷα α[]α οπιπία Φιαε παϊμγαἷῖ-- 

τεγ αἰϊφμα ρατίε ρἰδύα [ιπε, μδί οοπππεῖπµία ομταπέμτ, 

Γαεῖιε αὖ εα γετρετέµπΙιµγ. Έχτβο μδὶ ταἰε φμϊάρίαπι εἷ- 

Ἰπειμγ, ἰαία [α[εῖα Ίμππεγμπα εποιρἰεπς ἐπ ογὔεπα εἶγοα 

ψεειμ αβαιμγ εἰ οµµπι Φιμῖε[οετε Ἠμπεγηπι οροτίεαῖ, 

Ῥαππιμς πιµ]εέρίεις ἱπρίίοίεμς ἐπίεγ οιδίεμπι εἰ ἴαεμς [μὸ- 

Γἱοείαίμγ υεὶ ομιἀάρίαπι Πι]μ5 Ρεπεγὶς αἰἰμά: Ἰαο ἐεπῖπα υἷα 

ος ρἰδδιπα ἀἰγιρείιμγ. Ἐ/[ αμίέεπι εαφεπάμπα πε πϊππίς ἴπ 

Τπίετίογεπι ραγίεπι εοπυεγέαἑµΓ. 

Οπας 1π ΓΕΓΠΙΟΠΘ ἄε Ἠππιετο πίάπε αἆ Άπεπα [οτί Ῥαῃ- 

αγ οπιπία εἶατα [απέ; Παπιπθ 1ρίε σαμ[απι εχροπῖί ους 

Ιπ εχίεγΙογεπα ῬΡατίεπι οοηγετίαϊίιχ οἳ 4ο Ῥαοΐο 1π ο0Π-- 

ἱναγίαπι οοκοίαπα ἀῑχίρί ἀεροαί. ἆα[Πί ααΐεπα αί πμ]ρ]εχ 

Ραππας Ἱπίες Ιαΐας οί οαΡίίππι ἀεπιίίετείατ, πο Ἠππιεγιθ 

αε]ηραϊ Ἰαΐίας, [εά ἵπ πιεᾶίο [ραῦαπι Πί, 4πο οοπαρι]{η5 

Ἠαβεπα αἆ Ροοίαθ αἀάποεπίε πιπῖπιθ ἀερτανείατ, αι 
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νίας ἀδιάστροφον γέγνεσθδαι, τῆς φυσικῆς αὐτοτέρως εἰς τὴν 
ἔξωθεν χώραν ἐκτροπῆς ἐπανορθουμένης ὑπὸ τῆς ἔσω ῥοπῇς. 

π. 
[199] }ΤΙοὺς δὲ ἄνθρωπου ἐκ πολλών καὶ μικρῶν ὀστέων 

ξύγκειται, ὥσπερ καὶ χεὶρ ἄκρη. 

9 , , Β ” ” 3 σ ῃ ο 
«4ναλογία τίς ἔστι τοις τῆς χξιρος Ολης µερεσι προς 

τὰ τοῦ σκέλους  ὁποῖον μὲν γὰρ ἐν τῇ χειρὶ βραχίων ἐστὶ, 
τοιοῦτον ἐν τῷ σκέλει µηρός" ὁποῖος δὲ ἓν ἐκείνη πῆχυς, 

ἐν σκέλει κνήμη. καὶ δὴ τὸ λοιπὸν µέρος ἡ ἄκρα χεὶρ ἀνά- 
λογόν ἐστι ποδὶ, περὶ ὃν οὐδὲν ἴδιον ὄνομα τοιοῦτον ἔχομεν 

ἄκρας χειρὸς, ὁποῖον πούς ἐστι χωρὶς τοῦ σκέλους. εἰκό- 
τως οὖν καὶ πόδα μὲν ἁπλῶς εἶπε μὴ προσθεὶς ἄκρον. 

”- 4 3 35 ε ... 3 ’ 3 3 3/ ’ 

χειρα δὲ οὐκέθ απλὼς ὠνόμασεν, ἆλλ ἄπραν προσεθηκὲ. 

ταῦθ ἡμῖν ὑπὲρ τῆς τῶν ὀνομάτων χρήσεως αὐτάρκως εἴ- 

ϱηται. περὶ δὲ τῶν πραγμάτων αὐτῶν ἐφεξῆς Λλέγομεν" 

παΐυτα 1π εκίεχΙοτεπι Ῥαγίεπι [ρεοίαπς αἆ 1ΠΙΘΤΙΟΤΕΠΙ σοἩ-- 

νετ[ας ἀῑτισιίατε 

4 ΥΠ. 
Ρε; Ἰοπιπίς εἰ παμ]ες ππϊπμείσφμε ο[[εύιμς εοπ/ίαε, οµεπ- 

αἄάπιοάιμηι εἰ ἹπαμΙς, 

ΒΙπαϊΠέαάϊπεπι απαπάαπα Ἠαβεπε ἀπίετ [ε {οξῖπς ετπγ]θ 

εἰ Ῥτασμϊ Ρρατίε. Οπα]ῖς επῖπι ει Ἠαπιοτας ἴπ Ῥτασμίο, 

ἴα]ο ε[ι ἵπ οτατε Γεπιασ; ο αίε ἀΐεπι 1η Ῥτασβῖο εῖ τά ᾳαοἆ 

ε[ῖ Ἱπίεγ οαΡίέαπα εί πιαππα, ἴαῑα ἵπ ογατε 14 ααοά Ιπίετ 

βεπα εβ εἰ ρεεπι; τε]φπα γετο Ραΐ8, {οἰ]οεί πιαπΏς, ρεᾶϊ 

τε[ροπᾶεῖί. Οείεταπι πιαπαπς αριᾶ Όταεσος Ρτορτίππι Πο- 

ΠΊΕΠ ποπ 1πνεπῖ ἀῑ[αποίαπι α Τοίο Ῥταοϊ]ο, Ποπί ρε οφιῖ 

πΙΟΙΠΕΠ Παβεί ἀῑβαποίαπι α ἰοίο οχατο. Όματο Ηἱρροογαϊες 

ππετ]ίο Ρρεάεπι Ππιρ]]οϊίες πόδα νοοανῖτ, ἄκρον νοσαβπ]ο ΠΟΠ 
αἀ]θοίο; ΠΙΑΠΏΠΙ ΥΕΓΟ ΠΟΠ ἩΠΟ ΥεΙΡΟ εχρτε[!{, Γεὰᾷ χεῖρα 

ἀῑκαῖ, αποά Ῥγασβίαπι βΠρηϊβοαϊ, ἄκραν αἀ]ίοϊεΠθ, 4πο εχίτε- 

ΠΠ Ὠοίαίιχ. θεά [5 ἀῑπι ἆᾳ πα ποπιῖπαπα, νεπῖο αἆ 



439 Γ44ΗΝΟ2Ζ ΕΙΣ Το ΙΤΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ 

Κά. ματ. ΧΠ. [199.] Ἐά. Βα[, Ῥ. (545.) 
ἀκόλουθος μὲν ἦν οἷς ἔμπροσθεν διῆλθεν ὁ περὶ τῆς ἄκρας 

χειρὸς λόγος. ὁ ὃ᾽ οὐ περὶ ταύτης µόνης, ἀλλὰ καὶ περὶ 

τοῦ ποδὸς ἅμα διδάσκει καὶ πλείω λόγον ὑπὲρ ἐκείνου ποιεῖ- 
ται, διότι πλείονος ἐπιμελείας δεῖται. φησὶν οὖν ἐκ πολ- 

λῶν καὶ μικρών ἄμφω συγκεῖσθαι τὰ μόρια, προστιθέντες 
ὃ᾽ ἡμεῖς εἴπωμεν ἂν καὶ σκληρών ἀμύελά τε γάρ ἐστι καὶ 
ἥκιστα σηραγγώδη, λιθιδίοις ἐοικότα μικροῖς. ἔστι ὃ ὅὕλης 

τῆς χειρὸς αναλογία πρὸς ὅλῳ τῷ σκέλει, οὕτως καὶ τοῖς 
ἄκροις αἰτῶν. ὁποῖος μὲν γάρ ἐστιν ἐν χειρὶ καρπὀς, τοιοῦ- 
τος ἐν ποδὶ ταρσὸς, ὁποῖον δὲ μετακάρπιον ἐν χειρὶ, τοιοῦ- 
τον τὸ πεδίον ἐν ποδί. περὶ δὲ τῆς τῶν δακτύλων ἀναλο- 
γίας, κἂν ἐγω μὴ λέγω, δῆλον. ἔξωθεν δὲ τῶν εἰρημένων 

ἐστὶν ἐν τῷ ποδὶ τὼ κατὰ τὴν πτέρναν ὁστᾶ, διὸ καὶ τοῦ 
ποδὸς ὁ λόγος αὐτῷ γίγνεταν µακρότερος ἥπερ τῆς ἄκρας 
χειρός. οἷα μὲν γὰρ πρὸς ἐκείνην αὐτῷ πκοινὰ πρώτον 
διηλθεν, ὕσα δὲ ἴδια προσέθηκεν ἐκείνοις ἐφεξῆς' ὁ μὲν οὖν 

καρπὺς ἐξ ὀκτὼ πάντων ὀστῶν σύγκειται, τὸ δὲ µετακάρ- 

πιον ἐκ τειτάρων, ἕκαστος δὲ τῶν δακτύλων ἐκ τριών, ὡς 

ΥΕ6. 16 ᾳπαο [αρεσίας ἰταοίαν]ῖ Ῥτοχίπιας εταῖ Γεγπιο ἆθ 
πιαπα; 1ρ[ε ΥεΓΟ ποΏ {απίαπι αρὶῖ-ἆε αο, [εὰ εἰῖαπι ἆᾳ 

Ρεάε, {ετπποπεππ(με ἆθ 1ρ[ο ἀῑ]αίαί οαιιοά πια]οτεπι ἀ]]ρεῃ-- 

παπι τεφυῖταί. Ὠϊοί εΓρο πἰχαπιααε Ρρατίεπι εκ πα] ες 

πηηυίίδηιε οἴββας οοπῇατε; πο απίεπι αζ]απρίπιας εἰ ἆπ-- 

16, οαυμαπάοφιϊάεπι πιεάμ]]α οατεπέ, οἂνα ἨηΠπΙπιαπι Γαπί 

εἰ α ]αρί]]1 ρατνῖ ποη αβμοττεπί, Ῥἰπή]ε ἰδιίαχ ε[ι {ο- 

ἔππα Ὀγασμίαπι 1ο ογαχὶ, αἴηιε 1ῑάεπι ππῖας εκίγεπιαπι 

εσίτεπιο α]ίετίας, ο α8]15 επῖπα 1η ππαπα Ῥτίπηαε ραἱπιᾶς Ρρᾶ:5 

ε[ι, ἴαιε ε[ι ἵπ Ῥρεάε 1ά αποά Ἰπίει ἴαῑος ε[ὶ εἰ ρ]απίαπα; 

ίαπα ο μα]ῖς 1π ππαπα ῥρα]πια, ἰα]ὶ ρ]απία ἵπ ρεάε εΠ. οΘἰ- 

πηϊμ{αάο απῖεπι απαε Ππίεγ ἀῑριίος ε[ι νεἰ ππε ἰαοεπίθ οἶατα 
ε[ι; Ῥταείεγ Ίαεο ἵπ ρεᾷο Γ[απί οἴἷα Ἰακία οπἶοεπι, αΐᾳπε 

Ιᾷοϊχοο ἆε ρεᾶε Ρἶυητα γειρα {εοΙί «παπι 4ο πιαπα; Ύωαε 

αυἴάεπι ϱες ἸἨαβεί οοπιπιμηία 4αοᾳαε 1ρβιθ 1παπας ΡΕΙπησπι 

επαχγταί, ἀεϊπᾶς Ί]]α [αβάϊε, απαε Ρτορχῖε αἆ Ῥεάεπι ρετ- 

επεπί, Ῥείπιαπα Ιβίίαν ραΐπιας Ρρατίεπι οοπηρ]επῖ οοίο ο{ῖα, 

ρα]πιαπι ααίπος; αἱ Πησα] ἀῑρια (εταῖς οίβ]ιις οοππει- 
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εἶναι τὰ πάντα τῆς ἄκρας χειρὸς ἑπτὰ καὶ εἴκοσι. τά γὲ 
μὴν τοῦ ποδὸς αὐτῶν μὲν τῶν δακτύλων εἰσὶ τεσσαρακαί- 

δέκα" δύο γὰρ ὁστᾶ μέγας ὃ δάκτυλος αὐτοῦ ἔχει, τὸ δὲ 

πεδίον ἐκ πέντε σύγκειται, καὶ διὰ τοῦτ αμφοτέρων τῶν µο- 
ρίων ἐννεακαίδεκά ἐστιν ὅσαπερ ἓν ἄκρᾳ χειρὶ µξτακαρπίου 
τε καὶ δακτύλων. ῥἑνὶ μὲν γὰρ ἀπολείπεταυ τὸ μµετακάρπιον 
ὀστῷ τοῦ πεδίου, ἓνὶ δὲ οἳ δάκτυλου τῆς χειρὸς ὁστῷ πλεο- 
νεκτοῦσυ τῶν ἐν τῷ ποδ καὶ διὰ τοῦτο συναμφύτερα 
συναμφοτέροις ἴσον ἔχει τὸν ἀριθμόν' Λοιπὸν ἓν χειρὶ μὲν 
ὁ καρπὸς ἐξ ὀκτω τῶν πάντων ὁστῶν ἐστιν, ἐν ποδὶ δὲ 
ταρσὀς ἅμα τῇ πτέρνῃ τὲ καὶ ἀστραγάλῳ τῶν πάντων ὀκτω. 
τοῦ γὰρ τῆς πτέρνης ὁὀστοῦ μεγίστου ὄντος ἁπάντων τῶν ἐν 
ἄκροις ἀμφοτέροις τοῖς κώλοις ὑπεστηριγμένου τὲ τῷ ἄστρα- 
γάλῳ καὶ τῇ κνήμη καὶ σχεδὸν ὅλον τὸ σῶμα βαστάζοντος, 
ὁπόταν ὀρθοὶ στῶμεν, ἐν [195] δὲ τοῖς πρὀσω µέρεσυ 
συνηρθρωµένου πρὸς τὸ κυβοειδὲς, ὥσπερ γε καὶ τοῦ ἄστρα- 
γάλου κεφαλὴ πρὸς τὸ σκαφοειδὲςο, οἷς ἀμφοτέροις ἄλλα τὲ 
περιδιήρθρωταυ τὰ κατὰ τὸν ταρσὸν τοῦ ποδὸς μάλιστα 

έατ αἱ ἵπ ππίνετ[απι ο[α παπι ερίεπα Ππι οἱ νυ]ρίπ, 

{εά Ἱπ ρεἀε απαίποτἀεοῖπι Γαπί ἀῑδιίογαπα: παπι Ππιαρη5 

ἀῑσίίας εκ Ῥϊπῖ5 οοπῇβαξ, ῬΡ]απία εκ ααἶπῖ. ΌὉποοίγοα 1π 

πίχαφαε Ῥατίε Γαπὶ ἆεοεπι εἰ Ἠογεπ, Τοάεπι 1Π πιαπιὶ 

Ῥαΐπιαπι εἰ ἀῑσίῖον εχρ]οπί, 4 παπι Ρ]αηία μπο ο[[ε ρα]πιαπι 

εκεεᾶαῖ, 4ο ἀῑσΙΗ Ππιαπας ροᾶίς ἀῑρίίος αεηπε Ίππο ο[[ε εκ- 

ΓαρετεπΕ; ααοοείτοα Π πίχαφπε ΡαΓ9 αἆ πίταππααθ οοπ/{εταίαΥ 

ἴάεπι θε ο[παπα Ἠμπιθγαδ. Ἠε[ίαπί π πιαπα ο[α οοίο 
ᾳπας ΡΥίπιαπι ρα]πιαο ρατίεπα οοπ[Π παπί; 1π ρεάθ απίεπα 

ϱ8 Ρᾶἵ9 αιιδο Ιπίεσ ἴα]ος εἰ ῬΡ]απίαπι Πία ε[ι ουπα οα]οε 8ο 

{αΐο, 4πάε οπηπῖα οίβρας οοἰο οοππεπίαγ. Οαἱοῖ απίεπι 

ο οπιπίηπα ᾳπαο ἵπ π{τίπδᾳαο οχἰτεπηίαίο Γαπί πιακΙπι μη 

Γαβαπεῖϊ ἴα]απι εἴ ογα5 ἃο Ῥτορε οοτρΏς {Μετί υπ]νετίαπα, 

υδῖ βαπηας; α Ρίο απῖοπι ρατίο οοπιπαϊΗίας ουπι οἷ[ε 

αποά α οπβῖ [Ππη]ηαάίπε κυβοειδὲρ αρρε]]αίασ, Ρετίπάε αἲ- 
απε {α]ῖ οδριῖ ου ϱο ο([ο φποᾷ αωῖα [οβρμαπι τερΓᾶε/εΠ- 

ἴαῖ σκαφοειδὲς ἀῑοίίαν. Όπαπι πἴτοπο Ἡοσαπι Ἱαπραπίας 

αἶ]α οἵα α«ωαε Ῥατίεπι Ρο(Ππιππα ἀπίες ἴαἱο εἳ Ρ]απίαπι 

6ΑΙΕΝῦ56 ΤΟΜ. Χγ{Ι]. ΡΑΒ8 Πἴ. Εε 
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Σά. (ματι. ΧΠ. [102,1] ΓΕ. Βα[. . (545.) 
κείµενα" καὶ εἴπερ τις ἐθέλει καὶ τὸν ἀστράγαλον ἄκρον τῷ 

ὄκέλευ προσνέµειν, ὃ αὐτὸς ἀριθμὸς ἔσται τῶν ὀστῶν ἐν 

ἑκατέρῳ πέρατυ τῶν κώλων, ὥστε τρόπῳ διδασκαλίας οὐκ 
αὐτῇ τῶν πραγμάτων τῇ φύσει διαφέρεσθαι τοὺς δ΄ καὶ κά 
εἶναι λέγοντας ὁστᾶ πρὸς τοὺς σε καὶ κ εἰπόντας. εἰ μὲν 

γὰρ προσνέµοις ἄκρῳ τῷ σκέλει τὸν αστράγαλον ὅ' καὶ κ’ 
έσται. χωρὶς δὲ ἐκείνυ τὰ πάντα τοῦ ποδὸς στ καὶ κ 
ὀστᾶ γίνεται. διὰ τοῦτ οὖν ὀρθῶς προσεῖπε' ποὺς δὲ ἄν- 

θρώπου ἐκ πολλῶν καὶ μικρών σύγκειται ὁστῶν, ὥσπερ καὶ 
χεὶρ ἄκρη, τὸν μὲν λόγον ποιούµενος ὡς πρὸς εἰσαγομένους 
καὶ ἀνατετμηκότας, ἀναμιμνήσκων δὲ ὧν ἐμάθομεν εἰς τὰ 
παρόντα χρησίμων ' οὐ γὼρ δὴ τοῦτο µόνον εἰδέναι προσῆ- 
κεν, ὡς ἐκ πολλών καὶ σκληρῶν καὶ μικρῶν ὁστῶν ἑκάτερον 
ὧν εἴπομεν σύγκειται. προσαναμεμνῆσθαι δὲ χρὴ καὶ τὸ 
σχῆμα καὶ τὸ μέγεθος ἑκάστου καὶ τὴν πρὸς τὰ πλησιά- 
ἕοντα σχέσιν, ὅπερ ὀνομάζεται θέσις, ἵν ὅταν ἐκ τῆς ἰδίας 

χώρας κινηθῇ τυ τῶν ἐν τούτοις τοῖ µεέρὲσιν ὀστῶν ἑτοί- 

µως αὐτῷ κπαταντῶμεν. 

εχρ]επῖ, δἱ αφ απίοπι νε]ῖ {α[απι εχίγοπιο ογασῖ τε- 

άετε, Ἰάεπι αγῖε ο[ππα ΠΗππεγας 1 αγίαδᾳαε πιει εκ- 

ἱτεπηίαίε, ία πῖ ἀοσεπάϊ πιοάο ποπ παϊΐυτα {ρ[α ΤεΓΗΠΙ 

1πίεν [ε ἀϊ[οτερεπί, αι νυ]σιπίϊ [ερίεπι εἰ ααἲ νἱρῖπ!ῖ [εκ 

ο[α Ρρεάῖς ε[ἴε αΠϊγπιαπί, Ετιπί επῖπι νυ]σιπϊ [ερίε, αβί 

ἰαΐα5 ποπ αἁπαπιογείαγ ογαγῖς οἴπρας, Γ[εὰ Παο Ίου νΙριη{1 
Γεχ. Ἠεείε Ιδσιίας [οπΙρῖί, ρες Ἰοπιῖηϊδ εκ πιπ]{1ς παπα ἃς-- 

ᾳπε ο[πδιας οοπβαϊ, ααεπιαάπιοάμπα εἰ Ιπαπα5. Απ οΠίπα 

ουπι Ες απῖ Ρνῖπια εἰεππεπία ἀῑάῑοετωπί εἰ Ιποϊάεπά[5 οοι- 

Ῥοτ]ρας ορεταπα ἀεάεγιαπί, Ἰπ ΠΙΕΠΙΟΓΙΑΠΙ τενοςαΠθ ϱ1παθ 

Ῥετοερετυπί αἆ Ἠππο Ἰουυπ [αοἱεηίία, Όπαπ πο [οἱμπι 

Γοῖτε οοππεπῖαϊ ρτορο/[ίαταπι ρατίῖαπι αἰχαπιααε εκ πηυ][]5 

ἀατῖς πϊπι δημο ο[ῆρας οοπ[ίαγαο, {[6ᾷ πιεπαϊπ][]ο δἰῖαπι 

Ἠαρίιας εἰ πιαρηΠαά]ηῖς ΠΠσι]ογήπι εἳ 4πα ταϊῖοπε ΟΙΠΙ 

Ρτοσ]πηῖς εοππεοίαπίασ, αιοά θέσιν, 1 ε[ι ροΠΙίΙοπεπα νο- 

οαπί, αἱ πΡῖ αηιοά εκ ο[]διι φ1ιαο Ἠΐ5 ρασίίδις Πία [απ 

Γαο Ίοοο πιογείαχ ρτοπιρίε τεβΙπαπλ!ς, 
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Ες. Οματί. ΧΙ. [109.] Εὰ. Ῥα[, τ. (640. δ48ε] 

ο 
Π Γ νο νά 3 , Ἅ α 4 ” 

Καταγνυταυ μὲν οὐ λμώ ρα τοι τα ὀστέαν ἣν μὴ ξὺν τῷ 
3 ’ 

χθωτὲ τιτρωσκομένῳ ὑπὸ ὀξέος τινὸς ἢ βαρέο" τὰ μὲν 
οὖν τιτρωσκύµενα ἐν ἑλκοσίων μέρει εἰρήσεται ὡς χρὴ 
ζητρείειν. 

Ἀρώτα παλοῦσιν οἳ "Ίωνες, ὃ ἦν τοῦ σώματός ἡμῶν 
σαρκώδες, ἐν ᾧ μάλιστα γένει τὸ δέρµα καὶ οἳ μύες εἰσὶνι 
ἐφεξῆς δὲ οἳ ὑμένες καὶ σπλάγχνα. τὸ δὲ τῶν ὁστῶν «γένος 

οὐκ ὀνομάξουσι γρῶτα, καθάπερ οὐδὲ τοὺς χόνδρους, οὐδὲ 
4 , τρ π λε [ . -- 

τοὺς συνδέσµους, οὕτως οὖν καὶ Όμηρος φαίνεται τῇ προση- 
’ 3 

γορίᾳ Ίρωμενος ἐν οἷς φησιν ̓  
3 4 ” 3, ο ο τς, δν ο 
«4εὶ τῶν ἔσταυ Ίρως έμπεδος 1) παὶ ἀρείων. 

καὶ ἔμπαλιν ́  
5 Ἀ 3 » Α , µ / 

(649) ος ἂν μῇ κλαίουσα κατὰ χρὀα καλον ἰαάπτης, 

ὁ τοίνυν προσεῖπεν ἐπὶ τῶν. προἑιρηµένων μορίων, ἅπερ ἦν 
πούς τε καὶ ἄκρα χεῖὶρ οὐ πάνυ τι κατάγνυσθαί φησι τὰ 

αχ, 

Ο[α Ίαεο Πετε πο τππρµπειΥ πὶί αεμία φεὶ ᾳτανὶ 9ια- 

πῬίαπαι Τε εαγπο[αε ῥατίες ρμἰπετεπιμτ. 3Ώε υιμπεταιϊς 

αμίεπι ἀἰοεπιμς μδὶ μἰοετμπι εμΤαϊίΟπεπα μετ[εφιεπιμγ. 

Θαγποίας Ῥατίες χρῶτα παποπρανΙέ, 4πο τοοαΡρα]ο Ίο- 

πθς νοσαπί απ]άφπ]ά ΙΠ ΠΟΠΥΟ ΟΟΥΡΟΓΘ οιΓΠοΓαπι ε[, ου]αβ 
σεπεσῖς Ργαεοίραο [απί ου εἰ τηυ[ου], ἔαπι ν!εετα; ο[[α 

νετο οαγ]ασίπεπα εἰ Ιραπιεηία χρωτὸς νοοαβμ]ο ποπ Πεπῖ-- 

Πεαηῖ, Αά Ίος οιῖαπι εκεπηρ]απι ν]ἀείας α[αγρασί 0 Ἠο- 

ΠΙΟ» 4Πππι οπίεπι χρὠτα γουαί Ἠῖ9 γετβρας: 

᾽4εὶ τῶν ἔσταυ χρὼς ἔμπεδος ἢ καὶ αρείων. 

Εἰ Πεταπ.: 

“Ως ἂν μὴ κλαἰουσα κατὰ χρόα καλὸν ἰάπτης. 

Ῥχοροβίαταπα ἰσίίας Ῥατίμπι οἴἵα αἰί {ετο ποπ Ρρεγβ]ηρὶ 
ἄπο ποετε. Τά επῖπι, ΠΙΠ οαιποίαθ ρατίες να]ποεγεπίαχ 

Εερ 
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Εὰ. Οµατι. ΧΠ. [103. 494.Ί Εά. Ῥα[, Ῥ. (543.)} 
ὁστᾶ χωρὶς ἕλκους' τῷ γὰρ σὺν χρωτὶ τιτρωσκοµένῳω τὸ 
αὐτὸ σηµαίνει τῷ μεθ ἕλκους, οὐδὲ διάφορον οἴεται κατὰ 
τὸν ἐνεστῶτα λόγον ἕλκους εἰπεῖν τῇ τραύματος. ὀλέγιστον 

δὲ ἐστιν ἐν ἄκροις τοῖς κώλοις. τὸ γὰρ σαρκῶδες, ὥσπερ 

πλεῖστον ἐν βραχίονί τε καὶ μηρῷ, τοῦτ οὖν τὸ ὅλον ἐτοί- 
µως πάσχει προσπεσόντος τινὸς ἔξωθεν ἄκρᾳ χειρὶ καὶ ποδὶ 
τοῦ δυναµένου κατάξαι τι τῶν ἐν αὐτοῖς ὁστῶν. αὐτίαι γάρ 
εἶσι }οῦν }ενικώταται τέσσαρες ὁστῶν κατάγµατος ἤτου 

θλάσαι τι δυνάµενον ἰσχυρῶς ἐμπεσόν. ἔστι δὲ δῆλον ὅτι 
χρὴ τὸ τοιοῦτον σώμα σχληρὸν μὲν Ματὸ τὴν οὐσίαν, οὗ 

σμικρὸν δὲ κατὰ τὸν ὄγκον 12 διατεμνόμενον τὸ δέρµα µό- 
νον ἤ τι τῶν μετ αὐτὸ τὸ µέχρι τῶν ὁστῶν, ἀλλὰ καὶ αὐτὰ 
τὰ ὁὀστᾶ' καὶ καλε }᾽ ἔδραν αὐτὸς τὸ τοιοῦτον πάθηµα 
τῶν ὁὀστῶν ἓν τῷ περὶ τῶν ἓν τῇ κεφαλῃ [1941] τραυµά- 

των καὶ μέντοι καὶ καθαλλόμενοέ τινες ἂφ ὑψηλοῦ διέκλα- 
σαν ἤτοι τῆς κγήµης ὁὀστοῦν ἢ τὸ τοῦ μηροῦ Σηροτέρων 

αὐτοῖς καὶ οὐ πάνυ πυκνῶν ὄντων. δομεν δὲ καὶ κατὰ 

παλαίστραν κάταγμα γιγνόμενον κατὰ περίκλασιν. οὕτω 

1άεπι Π5Ι νι]ῖ αποὰ πε μ1οετο. ΊΝΙΗΙ] απίεπι ΙΠπίογεί[ίι 
ᾳαοά αἆ Ἠππο Ιοοπι αἰ[]πεί, αἱοπδπε αηπ να]πΠς ΠΟΠΙΙΠΕ- 

{αχ αἴσαῖ οαχποία Ῥατ5 εχίγεπιῖς πιεπιβεῖς παπῖπια εἴῖ, 

Ῥ]ατίπια απἴεπι 1 Ἠμπιετο αἱ Ίεπιοτα. ἕνα 1βΙίαν Τοία [α- 

οἷ]ε Ἰαεάτίας, ἩῬα εκίεγηιπι αἰιᾳπῖιά [αρες πιαπαπα νε] ρε- 

ἀεπι Ιποῖάαϊ αιιοά {παησεγε αΠαι]ἀ Ρο[Πί εκ Πρ[οταπα ο[Ι-- 

δα. ΔΑὈταπιρίίαχ αιίεπα ο5 αιαίποσ ἆε οαυ[5 ΙΠΑΧΙΠΙε δε- 

πηετα]ραθ: {αρεγ Ἱρίμπα επῖπα νεμεπιεπϊ Ἱπρείι Ιποιατί 

απἲ αᾳμῖά οοπίεγεπς] υἷπι Ἠαβεπς ααοά Ρρ]απε πεοε[[ε ε[ 

παΐυτα ἀπχαπι ε[Πε εἰ πιο] ποι εχίσαυπι απί αἰᾳαῖά 4αποά 

ΏοἨ {αηίαπα ουίεπι εἰ «πας 1Ππίες ομίεπι [πηϊῖ εξ οἵἵςα, Γεᾶ 

Ἠαεο α4ποσπε [εσαχθ Ρο[Πε, απεπι πιοζβαπι Ἡιρροοταίες ἰπ 

Ίβχο ἆε να]πετίρας οαριῖς ἔδραν αρρε]]αί, ποππη]]1 εἴϊαιι 

οὗ [α]ίηπι ες α]]οτῖ Ίοσο {εσεγαπε βίας γε] {επιοτῖς ο5 

ᾳποά [Ποοῖοτα Ἠϊ ε[ζεπί εἴ ποπ Πα ἀοπία, νἰάεπιας Ίέεπι 

π. Ῥα]αεβτα οοπιπηπαϊ ο κατὼ περίκλασιν, Ἆοο ει πρῖ 



ΜΕΡΙ 4ΑΓΙΜΗΣΙΝ ΠΜΟΠΜΙΝΗΙΜΑ Ε. 45] 

Εάν Οµασ, ΧΠ. Γ194.] Ἐὰ. Βα[. Ὑ. (645.) 
γὼὠρ ἄν τις ἑρμηνεύσειξ σαφῶς, ὥσπερ. κἀπὶ τοῦ πυμεριβένν 

τος τὴν κνήµην, μετὰ τῆς περόνης ἅμα τραύμάτυ μεγάλῳ 
γυμνωθέντων τῶν ὀστῶν. συνέβη γὰρ ἐκεῖνο γενέσθαν τὸ 
κάταγμα τῆς κνήµης ἐγκαρσίας ὑποβεβλημένης τῷ τοῦ πα- 
λαΐοντος κώλῳ καταναγκαζοµένων αὐτῆς κάτω τῶν περάτων 
ἀμφοτέρων παραπλησίου συμβαίνοντος τῷ /ιγνομένῳ, ὥσπερ 

περὶ τὰ κλώμενα ξύλα κατὰ προαίρεσον ὑφ᾽ ἡμών αὐτῶν, 

ἐπιτιθέντες γὰρ αὐτὰ καθ’ ἑκατέρου μηροῦ Λοξὰ καπὲ τῶν 

χειρῶν ἑκάτερον τὸ ἄκρον ἐσχυρῶς ὀνογκάθδαᾶς κάτω κατᾶ 

τὸ μέσον αὐτῶν ὁρώμεν ῥηγνύμενα. 
“ωσπερ οὖν οὔτε μέγα ξύλον οὔτ εὔτονον, ἀλλὰ μαὶ 

σμικρὸν καὶ ἄθῥωστον ἔν τούτῳ τῷ τρόπῳ κλῶμεν, οὕτως 
ἐπειδὼν ὁστοῦν ἀσθενὲς ᾖ φύσει κατὼ τὰς εἰρημένας ἔνερ- 
γείας διακλᾶταυ μέσον τοιούτων. ἀλλ ὁ τοιοῦτος τρύπος 

τῶν παλαισμάτων ἓν ἄκροις τοῖς κώλοις ὁστῶν, οὔθ ὅταν 

ἄφ ὑψηλοῦ πηδήσαντες 1) καταφερόµενου τηρήσουσιν ἐπὶ 

τῆς γῆς ἢ βιαίως τὸν πόδα διασπώντες, μᾶλλον γὰρ ἐν ταῖς 
; 

Ώρία ππα ουπι [ανα ρετ[γιηρίίαν εἰ ρταείετ {Γγαοίυχαπα νμ]- 

η ϱ4ποῇαε πιαρΠαπι ἁαοοεί αίᾳπε οίἵα πιαάαπίας ομοᾷ 

{ταοίηχαε Ρεπας ασο]αΙί, απαπι Ἰαποίαπαθ ππεαβχαπι ογατὶ 

1ρᾳ ἱταπβγετίαπι [αρ]οῖαχ αἴφπε πἰταπιφαθ ε]μς εχίτεπιαπα, 

ἴαπι αποά α σεηπα (πᾶπι ποά α ῬΡεάο εῇ, ἀεοτίαπι γετ[άς 

εοδίίαχ. Ενεπῖξ Ππ]αβπιοάί ἴαιε Ἰϊσαίθ 9αε πο ἆο ἀπάιμ- 

Πγῖα ταπιρῖπιας; ἹπιροΠία επ]πι {αρετ αίαπιπε Γεπιας οἳ- 

Ἱἶᾳπα εἰ ππαπῖρας αἳ ιίτοαιε εχίχεπιο ἵπ ΙΠ{ΕΓΙΟΓΕΠΙ ρᾶἵ- 

ἴεπι οοαοΐα εειπδὶ πιεάῖα νἰάεπαις. 

4. 

Οπεπιαάπιοάσπα ἀριίας πε(άε πιαραπι Ἡραππας πεααε 

ναμάαπα, [εά ρατναπι εἰ ΙΠΠγπιαπα Ἠαο ταίῖοπο {ταπριίατ, 

ία «απ ο ΙΠΠΓΠΙΠΤΑ παίπτα Γαοτῖ, ππεάῖαπι [α8Ῥ Ῥτορο- 

{9 Ρραϊαε[ίταε Ρεπετίραθ ρειτιπηρίίμτ, ΑΙ ο[α ααἴρας 

εχίτεπια πηεπιῦτα οοπΗπεπίαν [αἳ ἨἩα]αεπιοάϊ ρα]αεῄτας 6ε- 

πετίΏαβ [γε εκ {αρετῖοτί οσο [αμαπίες ἀεοσίαπι Εεταπίας 

εἰ Ἱπ ἵετταπι Ιποϊάαμί, Άγο ρε νεµεπιεηίες οοπνε]]αίατ, 

που Ταοἵ]ο ταπιραπίασ: 5 επῖπι 1οίρας {Γαπραπίατ Ἠρα- 
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Γά, Ὅµαχι, ΧΠ, { 194.1 Γὰ. Ῥαῇ, Τ. (919.) 
τοιαύταις πληγαῖς οἱ σύνδεσμον τῶν ὀστῶν ἥπερ αὐτὰ κα- 
τάγνυται. τοῦτο ὃ᾽ αὐτοῖς συμβαίνει καὶ διὰ τὴν σµικρό- 
τητα Ιμὲν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν σκληρύτητα μᾶλλον, οὐ μὴν 
οὐδὲ τοῖς ἔξωθεν αὐτοῖς ἐμπιπτόντων σφοδρῶς δύναταἰ τι 

ῥᾳδίως συντρῖψαε μὴ σκληρότερὀν τε τῶν ὀστῶν ὑπάρχον, 
ἀξιόλογον δὲ τῷ µεγέθει. τὸ δὲ τοιοῦτον οὐδὲ τοῦ δέρµα- 
τος φείδεται, καθάπερ οὐδ᾽ ὅταν ὀξὺ τὸ τιτρῶσκον ᾖ" καὶ 
γὰρ καὶ τοῦτο φθάνει προδιατέµνον ἃ τοῖς ὀστοῖς ἐπίκει- 
ται, πρὶν ἐντυχειν αὐτοῖς ὕπερ εὐλόγως ἔφη μὴ πάνυ τι 
κατάγνυσθαι τὰ ὁστᾶ ταῦτα χωρὶς ἕλκους. ἀλλ ἐπεὶ μέλλει 
περὶ τῶν μεθ ἕλκους καταγµάτων ἰδίαν ποιεῖσθαι τὴν δι- 
δασκαλίαν, ἐν τοῖς ἐφεξῆς εἰς ἐκεῖνο τοῦ βιβλίου χωρίον 
ἀγέβαλε καὶ τὸν περὶ πούτων λόγον. 

’ ή, 
᾿Εν δὲ ει κινηθῇ ἐκ τῆς χώρης τἢ τῶν δακτύλων ἄρθρον ἢ 

ἄλλο τι τῶν ὁὀστέων τοῦ ταρσοῦ καλεοµένου ἀναγκάζειν 

μὲν χρὴ ἐς τὴν ἑωυτοῦ χώρην ἕκαστον, ὥσπερ καὶ τὼ ἐν 
τῇ χειρὶ εἴρηται. 

ππεπία ο[Παπι πιασῖφ «πα ἄρ[α οἵἵα, Οπ]πθ οπυ[α εβ ϱο- 
ΤΗΠΙ ΠΟΠ ἴαπι εχἰσα]ίαν «παπα ἀπτίίτεΒ, Γεὰ πεᾳιε εκίετπα, 
αυσπι ππασπα υὶ [αρετιποϊάαπί, Ῥο[απί Ίπεο ο[[α {αοί]ε 

Ῥετ/ίησετε, πΙΠ ἀωτγῖοτα 1] Ππῖ εἴ σταπάία; αἲ ααοᾷ ἴα]ε 

ε[ὶ πεφπε οασπεπα ἀπγ]ο]αίαια τε]ποα!ί, απεπιαάπιοάαπι πες 

Ιοΐπς αἳἩ αοπία τε] παπι εἰ Ἠϊο ῥτϊαδμαπα αἰησαί οἴα 

ᾳπαε 1ρ[ς [αρετϊη]εοία [απί ἁΠοπξς πατε ππετῖίο ἀῑκὶι 

οἵῖα Ίιαεο {ετε ποπ αὐταπιρί πε π]οετε. θεά φποπίααι 1 
[εαπεπῖριας Γεοτίαπι 4ε {γαοϊπτὶ αδεῖ, αραβ οαΓηΙ8 4 10- 

απε να]πας αοοεάῖῖ, Ίαεο αἆ εμπι Ἠα]ας Πδτί ]οσυμπι 16- 

Γεγναν!. 

Χ. 

δί ομιά ετµπιραι ευ ἀἰρίίοτωπι αγεομ[ἰς νεὶἰ αἰϊμά οιῖά- 

ῬΡίαπι επ Τὶς ο[[ιδις φμίδις οοπεϊπειµγ ρατς ρεάἰς οµαε 

ἴπΙεγ ιαὶος αἆ ρἰαπίαπι ε[ εοπιρείίετε [μιρμία ὧι [μαπα 

/εάεπι οροτίεε, φμεπιαάπιοάμπη ἴπ Ίπαπιε. 



π 

1110 ΡΙ ΑΓΛΠΙΑΝ ΤΠΟΠΝΗΠΜά Ἠ. 499 

Σά, ΟΜατῖ, ΧΠ. [104. 105.] Τὰ. Ῥα[. Ύ. (5419.) 
- ) . ’ -” -” 

Ουὐχ ὡς προειρηκως τι περὶ τῶν ἓν τῇ χειρὶ συνιστα- 
-” - -” 3 3 

µένων ὁστῶν εἶπε τὸ, ὥώσπερ καὶ τὰ ἓν τῇ χειρὶ, αλλ εἰ 
᾽ ο’ ς ΦΙ 5 θλᾶ 3 ’ 1 Ἡ Ν εν Ν « τς 

καὶ οὕτως ετυχεν εἴπων" αναγχκαδειν μὲν χο εἰς την μα 
5 ’ .. ” Ε ” Π ᾽ 3 

τοῦ χώραν ἕκαστον τῶν ἐν τῷ ποδὶ, κατὰ δὲ τὸν αυτον 

τρόπον χρὴ καὶ τὼ ἐν τῇ χειρί. γέγθαπται δὲ ἐν τισὶ μὲν 
ε] Π ' .. 3/ 3 

αναγκάδειν, ἐν τισὶ δὲ καταναγκάζειν εἴρηταυ. σημαίνευ ὃ 
.. » 3 ο ά ” 3 Ν 

ἡ λέξις τοῖον, εἰ εἶπε μὲν τιθέντα ἐν τῇ οἰκείᾳ χώρα τὸ 

μινηθὲν ὁστοῦν. µΛινεῖταυ δὲ αποθῥηγνυμένων τῶν συνα- 
γ- ’ ’ 3 Ν 3, 

πτύόντων αὐτὼ πρὸς τὰ πλησιάξοντα συνδέσμων, ἀλλὰ οὔτε 

πάντες οἱ περιέχοντὲς ἐγκύκλως σύνδεσμοι τὸ κινηθὲν ὁὀστοῦν 
ἀποθῥήγνυνται. σπάνιον γὰρ ἀκριβώς τὸ τοιοῦτον καταλι- 

πὸν ἅπαδαν τὴν ἑαυτοῦ χώραν τὸ βλαβὲν οὕτως ἀναπηδῳν 
Δ , 3 «” , 

πρὸς τὸ δέρµα καὶ μάλιστα οἷς ἐστι χαλαρὸν, ὥστε γὲ συν- 
3 « ” -” 3 ” 

τοµον ἀνθίσταταυ τὴν ἑαυτοῦ φορὰν τοῦ κινηθέντος ὁστου. 
- π 3 ας - 5, 

διὰ τοῦτο οὖν οὐδὲ [105 ] εἰς τὸ κάτω τοῦ ποδὸς σίωθε 
Δ λ Ν ΄ 3 ω 2. } ιά π ἀ - 

τα πολλα το κιγηῦεν οστουν ἐξίσχειν, ὅτι σκληρῦν καὶ παχυ 
3 Π , Δ / ”, 3. Δ λ Π 4 

«πὸ ταύτης δέρµα τὸ καλούµενον ἴχνος" αλλὰ καὶ διοτι τα 
 ρ -” 3, ” ” 

πλήττοντα τοὐπίταν ἓκ τῶν ἄνω μερῶν ἐμπίπτευ τῷ ποδί. 

Οοἆ αἲῖ, φαπεπιαάπιοάσια ἵπ ππαπα, αοοϊρ]επάαπα ε 

ΠΟΠ ϱπα[ί αΠφπ]ά ρυαείαϊας 4ἱ ἆᾳε οἴπρις 4 παε {π παπα 

ια [απῖ, Γεάἆ απα[Π ία [ετρ[οε, Πηρι]α οἴἴα ρεᾶίς ἵπ 
Γααπα [εάεπι οοπιρε]]επάα [απί, 1ά αποά εἰῖαπι Πε ἀεδεῖ 

π παπα. Οοπιρε]]ετο αίεπι Ηἱρροεταίες ἀῑκΙί αναγκάξειν 

νε] πῖ αἰία εκεπηρ]ατῖα Ἰαρεπί καταναγκάδειν, ᾳποά 1άεπι 
ΠΡΙ νυ]ἰ αο { ἀῑσαί, ο {πο Ίοοο τε[ἠἰαεχὲ, Μογείατ αἱι-- 

επι αΡῖ Πσαιπεπία Ρεν απας ουπι ρτοχἰπιῖς αππεοἰτίατ αὖ-- 

ταπραπίασ, πο ἵαπιεα αὐὈγααιραπίας οπιπῖα Ησασεπία απαθ 

Ργοἱαρίαπα ο η οτΏεπα οοπιρτεμεπόάμπε; τατο επίπι 14 εκ 

ἰοίο αςοϊαἰῖ,. Τη πο. οα[α ο5 φποά 1ϊα Ιαεάϊίας {ααπι [9- 

ἀεπι τε]παπεπς αἆ ουίεπι ρτοτυπηρίί, Ρχαε[εκίῖπι απρας 

εη Ἰαχίου εἰ, Ἱία απ ο{ῇ ᾳιοὰ ρτο]αραίας ραταπι τοπ]α(αχ, 

Έα νετο ἆο οαπία {ετο ποπ [οἱεί οἱ αποά παογείαχ 1η 1π- 

ἀοχίοτοπι Ῥατίεπι Ρρεᾷῖο εχείάετε, . απῖα ομἴῖδ 4παο ρεᾶᾷὶ 

{αρ]εοία ε{ἰ, ἔχνος Όναςςο ἁἰοίίνι, «οτα[[α. ο[ί εί ἆμτα, αάάε 

ᾳποὰ ϱπας Ρεάσαι {ευη Ρρἰεταά(αε α Γαρογίοχὶ ρατίο [α- 



440 ΓΑ 4ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ 
Εά. Οµατι, ΧΠ. [105.] Γὰ. Ῥα[, . (543.) 
μόνος οὖν οὗτος εἰς τὸ κάτω µέρος ἐκστήσεταυ τὸ κινηθὲν 
3 ” ϱ/’ να ” ς » 3 ; .. ὁὀστοῦν, ὅταν αφ ὑψηλοῦ τινος ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ λίαν τραχεῖς 
3 ο ο) 3. } ” / Ν Ἆ κ] { 
ἔξοχας Ἡἢ οξείας ἔχοντα πηδήσεταυ. τα μὲν οὖν παντοῦεν 

ἀπολυθέντα τελέως, ὁκόταν τῆς ἑαυτοῦ χώρας εἴτε κάτω 

τοῦ ποδὸς εἴε ἄνωθεν χωρήσειε χαλεπώτερόν ἐστιν εἰς τὴν 
3 ῃ 3 ο ; 3 ῃ 3 | ῃ 

οἰκείαν ἐμβαλειν χωραν. εὲ δὲ γὲ καὶ σπανίως τυχη δεί 
ο ο 3 υ 3 4 Γ. η [ μι 

τινα το εργον, αλλα καὶ το φυλάξαυ γὲ τῆν χωραν αξὶ χα- 

λαρόν. ἔνθα γὰρ ὁστοῦν πάλιν σφοδρότερον κινηθῆ, κλή- 
σεται τοὺς κρατοῦντας αὐτὸ συνδέσµους, οὐκ ἔχοντα δὲ ἐν 

µέρους μὲν ἐχόμενα φυλαττομένων ἡμών τῶν συνδέσμων, ἐκ 
µέρους ὃ᾽ απολελυμένα καθάπερ ἂν ἀποθῥαγώσιν εἰ προ- 

2, ει / { 

κύπτειν εἴωθε, διατείνοντας οὖν ὅλον τὸν πόδα καταναγκά- 

ζειν αὐτὸν προσήκευ. 

ια. 
Καὶ ζητρεύειν δὲ κἠρωτῇ καὶ σπλήνεσιν καὶ ὀθονίοισιν, 

ὥσπερ καὶ τὰ κατήγµατα, πλὴν τῶν ναρθήκων. τὸν μὲν 
αὐτὸν τρόπον πιεξεῦντα, διὼ τρίτης δὲ ἐπιδέοντα. ὑπο- 

Ρεν 1ρίαπι οαάαπῖ. Ἐπσδο Ἠ8ο ππα γἷα ο5 φιοᾷ [πο Ίοσοο 

πιονείυχ ἴπ Ιπ{ετίοτεπι Ῥρατίεπι εκο]ἀεῖ, {[οἶ]οεί οϱπππ α 

Παρετίοσί Ίοσο α ας [αΠανετίέ Γαρες τεπι αἴᾳπαπα φπαε επτῖ-- 

πεηΏας Ἠαβεαί αὐπιοάαπα αἴρεια αομἰασσε. Όπαεοππφιε 

Πσϊίαν ππάῖααπε Ῥτοτ[ας τε[ο]αία Γαπέ, ταδί Για [εᾷε πιοία 

1π [μρετίογεπι νε] Ιπ{ετίοτεπι ρεᾶῖς τερίοπεπα γεπϊῖσηέ, ἆε-- 

ξτε τεοοπάαπίαχς { ᾳπαπἆο αμίεπι αποᾷ τατο αοοϊά!ί τε- 

οοπάαηίτς, [επιρεῦ ΠιβσΠο περοίίο 1π Γπὰ [εᾷε [ετναπίαγ. 

Ίαπιαε τδί ος τατ[ας γεµεπιεπίεγ πιονεαίαγ, πμ] ετε 

ᾳποά ἀρίαπι οοπΊϊπεαϊ, πἱροίε [οπίαπι Πσαπιεπί]5 απἶρας 

α]]σαραίατ; 4παε { ποπ Γπετίηῖ εκ ἴοίο αρταρία, Γεά αῖ- 

αἴἷα εκ Ρρατίε Ἰπίεστα, Πουί ενεπῖί απἶρας ρτοοϊάετε [ο]αῖ, 

ἀϊ[επάεπίες ἴοΐαπι Ῥεάεπι ατσεβίπιας. 

ΧΙ. 
Τιμ οεγαϊιο πηεάετὶ ραππὶς [α[είσφμε ποπ [εομς, αἴφμε τιδὶ 

Γταπβίεμγ, επεερεο φμοᾶᾷ οπηεεπᾶσε γετηίαε [ιν εοάεππ-- 

Φµε πιοάο αἀ[γίπβετε ασ :ἐγΕίΟ φµοφµε ἀἰε αἰίρατε. {9 



ΠΕΡΙ ΑΓΠΩΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Β. λάι 

Εά. Οµατι,. ΧΠ. [105.] ς ἳ Ε. Ῥαΐ. δ, (545.) 

κρινέσθω δὲ ὃ ἐπιδεύμενος παραπλήσια οἴάπερ καὶ ἓν 
τοῖσι κατήγµασυ καὶ περὶ τοῦ πεπιέχθαι καὶ περὶ τοῦ 

χαλαρὰν εἶναι. 

'Οποίαν ἐπὶ τῶν καταγμάτων ἐκέλευσε θεραπείαν, τοιαύ- ι.. ᾿ 

την ἀξιοῖ σὲ ποιεῖσθαι καὶ νῦν ἐπὶ τῶν ἐν ἄκροις τοῖς κὠ- 
, ’ 3 ” ο Γ 3 3 , ον Ἱ] 

λοις κινηῦεντων οστων᾽ και γαρ απο διατάσεως αρξασδαυ 

χρὴ χάριν τοῦ καλῶς διαπλάσαι τὰ κἐκινημένα τῶν ὀστῶν 
καὶ μετὰ τὴν διάπλασιν ἐπιδοῦντα τῶν αὐτῶν ὑποστοχαζε- 

” 3 η ’ ια. Δ κος ’ Δ 

σθαι σκοπών, αφλέγμαντὸν τὲ μὲν γαρ Σίναι βουλομεθα τὸ 

µόριον ἐσφίγχθαυ τε καὶ διακρατεῖσθαι τὸ πεπλασμένον 
3 ” 5: ν ” 3” [ Β , . 3” .. 3 

ὁστοῦν ὑπὸ τῶν ὀθονίων. ἐδείχθη ὃ εμπροσῦεν ταῦτα ου 

δυνάµενα γενέσθαι καλώς ἄνευ τοῦ τὸ μὲν ἐν τοῖς πέπον- 

Θόσυ µορίοις αἷμα πρὸς τὴν ἀρχὴν τοῦ κὠλου καὶ τὸ πέρας 

ἐκθλίβεσθαι, κωλύεσθαι ὃδ᾽ ἐπιῤῥεν ἄλλο. πρὸς ταῦτα ὃ᾽ 
οὖν, εἴ τι µεμνήμεθα, σκοποῦντες εὕρομεν ἅπασαν τὴν κά- 
ταγματικὴν ἐπίδεσιν ἣν κελεύει ποιεῖσθαι πλὴν τῶν ναρθή- 

-” ε 3 μ] 

χων, ἐπειδὴ τοῦ μέρους ἤ φύσις οὐ προσίεταυ τὴν τούτων 

αμίεπι ομὶ ἀενιποίειν [πι]ίεεγ αίφιε ἴπ [γαειμγὶς αἀ[ἐγίπρὶ 

/ε τε[ροπάεαϊ υεἰ ἰανατί. 

Οπα]επι οπΓγαίΙοπεπι αἆ Γταοίητας ἱταάιάτί, ἴαΐεπι ππο 

πᾷ οἴα αππε εκἰγεπιϊθ πιεπηργῖς ππονεπίαν ρταεοῖρῖί αὐΠῖ- 

Ῥετ, Ῥείπο { ααϊάεπι εχκίεπἆετε οοπτεΠΙξ, αἆ Ἰοςσ πα 

οῇα αᾳπαε Ρτο]αρία Γαπῖ 1Π [παπι [εάεπι οοπιρε]]απίατ; ἔτππι 

πλ τερο[ία {αετιηε, ἀεν]ποῖτε οοΏΠ]ῖο αἆ Ίάεπι ἀῑτεοίο. 

Ῥτοροβίαπι επῖπι ε[ί πιεπιβταπι αἳ ἹπΠαπιπιαϊῖοπο Ἰπετί εἴ 

{18 Ἱπίεϊς αἀ[ιτίησετε οοΠΙΙπεγε(ε 99 ᾳαοᾶ τεβαἑπέπι ε{ῖ. 

ἵπ [αρετιοτῖρας ααίεπι οΠεη[ηπι εΠ Ἠαεο πΏ]]ο πιοᾷο τεοία 

Πετῖ Ρο[ε, πῖ[Π [αησαῖς, απ ἵπ αΠεοία [εάε ΓαΡβΒΙΕ, αἆ 

Γαπιπηππι αἴηαε Ίπιαπα ππεπΙρταπα ἀερε]]αίωτ, Ῥτομϊρεαίητ- 

ααε αποπηίηας α]{εν οοπουτταῖ. Ἠαεο 1ἴαπε { 1π πιεπιοτία 

Ἠαβεαπιας Γ[ρεσίαπίες ππϊγετ[απῃ νιποῖεηάϊ ταϊῖοπεπι γαοίη- 

τ]5 1άοπεαπα ΙΠΥεΠΙεπιάδ απαπι Ἠϊο πἰεπάαπι ἀῑκῖε, πῖΠ 

ααοᾷ {ετα]αε ποη ἀερεπί οἰτοππιδατί, αααπάοφαϊάθπι Ἰοοί 

΄ 
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ΓΕ. Οµατι,. ΧΠ. {105. 190. | 4. ΡβαΡ. Υ. (5419. 5Η.) 
ἐπίθεσιν. ὁμαλὴν γὰρ εἶναι δει τὴν ιο νά τῶν μὲ- 

ϱῶν οἷς μέλλομεν νάρθηκας, οὐ μὴν τοιοζεύς ἐστιν ὁ ταρ- 

σὸς τοῦ ποδός. 

ιβ. 

(544) "Υγιῆ δὲ γίνεται ἐν εἴκοσιν ἡμέρησο τελέως ἅπαντα 

πλὴν ῥπύσα κοινωνέει τοῖσι τῆς πνήµης ὀστέοισι μαὶ αὐ- 

τέη τῇ ἴξει. ξυμφέρει δὲ κατακεῖσθαι τοῖτον τὸν χρόνον" 

αλλὰ γὰρ οὐ τολμέουσιν ὑπερορώντὲς τὸ νόσημα, αλλὰ 
περιέρχονται πρὶν ὑγιέες γενέσθαι. διὰ τοῦτο καὶ οἱ 

πλεῖστοι οὐκ ἐξυγιαίνουσε τελέως, ἀλλὰ πολλάκις ἐπιβάλ- 

λειν αὐιοὺς ὁ πύνος ὑπομιμνήσκει εἰκότως" ὅλον γὰρ τὸ 
ἄχθος τοῦ σώματος οἳ πόδες ὀχέουσιν. ὁκόταν οὖν µή- 

πω ὑγιέες [196] ἐόντες ὁδοιπορέουσι σφλαύρως ξυναλ-- 

Φάσσεται τὰ ἄρθρα κινηθέντα. διὼ τοῦτο ἄλλοτε καὶ 
ἄλλοτε ὀδυνῶνται τὰ πρὸς τῇ κνήμη, τὰ δὲ κοινωνέοντα 

τοῖσι τῆς ανήµης ὀστέοισιν µείξω 1δ τῶν ἑτέρων ἐστὶ 

μαὶ κινηθέντων τούτων πολυχρονιωτέρα ἡ ἄλθαξις, ἴησις 

μὲν οὖν ἡ αὐτή. 

ἨΒΙΙΤΓα «88 Ποπ Ρραίατ; παπι ρατίες απἷρας Γεταῖαε απ]ῖ-- 

εἶεπάαε Γαπῖ ἄε(αε ρ]απαε ε[[ε ἀερεπί, οα]αςπιοᾷϊ ποπ ε[ι 

εα ῥρᾶ15 Ρεᾷῖ5 φᾳιᾶ9 Ἱπίευ {π]ος οἳ ρ]απίαια βία εἴ. 

ΧΙΙ. 

Οπιπία Άαες υἱριπιῖ ἀἰεδμς ρεγΓεοίο αἆ [απίιαίεπι μετάμειι- 

εμτ, πι φµαε οµπι εγμτὶς ο[[ιδις ]μπριπιμγ νεὶ εν εἷως 

γερίοηε [ια Γ[ωπι. Ἰπιετίπι φεγο Ίαοεγε εοπυεπῖε, Ίο 

ἑαπιει τὰ [μ[ίπεπε φιμὶ πιοτόµπι ρατρὶ [αοῖπε, [εά ἵπ- 

Ετεάιίμγ ρτίµς φµαπι εοπφαἰε[εαπε, εοφιε ᾗι μὲ ρἰετῖ- 

όµε ΠΟΠ θεπε /απεπει, /εᾶ [μύϊπάε ἰαηβιοτὶς [επ αἰῖ- 

Φµο {επίεπίµτ, αίφιε τά φιϊάεπι ποιι Ὀι]μγία. Γετωπε 

επίπι ρεάες οπιµς οογροτὶ εοιίμο. ᾖδί ετρο  ποπάμτπ 

εοπναἰμετιπὲ, {ι απιδμἰαπε, αγιϊοµ[ί φμὶ πποςὶ [μπε ππα[ε 

εοπβΙΓπιαπΙµῖ, αἴφμο ᾖαο ἆθ εαµ[α [ωῤιάε ο[]α ἀοίεπε 

οµαε οτμτὶ ]μπβιπέμτ, ΈΟΤτο φµαε ετµγὶς ο [ως 

διωιιμγ οειετὶς πια]οτα [μπε εἰ αµµπα ΙΠΟυΕΜ(ΜΤ, {οπςίογὶ 

ἔεπημοτε εοπ[ιγπιαπίµχ, [εά ππεάεμαὶ γαιῖο εαᾶεπι ε[ὲ. 



ι 

ΠΕΡΙ ΑΓΜΩΝ ΣΠΟΜΝΗΜΑ 8. 443 
ΓΕ. Οπατί. ΧΠ. [496,1 Κὰ. Ρα{, Τ. (5149) 

«ἄέγευ τῆς ὅλης κνήµης εἴγε καὶ τὸ κατὰ τὴν ἴξιν αὐτὸ 

σηµαίνει τὸ κατ εὐθὶὺ πολλάκις ἐν πολλοῖς εἐρημένον, ἀλλὰ 

καὶ κατωτέρω τρὶς ἐφεξῆς κέχρηται τῷ ὀνόματι περὶ κνήµης 

διαλεγύµενος ἐν τῇ ῥήσει' τοῦ γὰρ μηροῦ ἡᾗ κεφαλὴ ὕπερο- 

χέει τὸ ὕπερθεν τοῦ σώματος αὕτη τὲ ἔσωθεν πέφυκε τοῦ 
σχέλους καὶ οὐκ έξωθεν, ἀλλὰ κατὰὼ τὴν τοῦ ἀνιικνημίου 

ἴξιν, ἅμα δὲ τὸ ἄλλο ἥμισυ τοῦ σώματος γειτονεύεται μᾶλλον 
ταύτη τῇ ἴδει, αλλ οὐχὶ τῇ εἴσωθεν. ἅμα δὲ ὅτε παχύτε- 

θον τὸ ἔσω τοῦ έξωθεν, ὡς καὶ τὸ ἐν τῷ -α τὸ κατὰ 
τὴν τοῦ μικροῦ δακτύλου ἔξιν, λεπτότερον καὶ μακρότερον. 

ιΥ. 
᾿Οδονίοισι δὲ πλείοσι χρέεσθαι καὶ σπλήνεσιν, 

Σθίσθη ὡς κατὰ χώραν µένειν τὰ ἐμβληθέντα τῶν 
ὁστῶν καὶ τοῖς ὀθονίοις καὶ τοῖς σπλήνεσυ χρῆσδαι καὶ µά- 
λισθ ὅταν ναρθήκων ἐπίδεσιν οὖν ἐφίεταυ τὸ χωρίον ἀνώ- 
µαλον ὑπάρχον. 

Οτατῖς οίἴα Ππ[ε]]1σΙε ἴαπι Γαταπι (παπι Πρίαπα, Υο]εης 

απίεπι Πσηίῄοατε ο τερίοπο κατ ἴξιν ἀῑκΙί, «παπι Ίοᾳα.- 

Ποπειπα [αερίας γαγίίσᾳαε 1π ]οοῖς α[ατρανῖῖ, {εὰ εἳ ραα]ο 

1Ππ{εγίας εαάεπι ἰες εκ ογᾷῖπε πίαχ ἆε οΓπτο Ρογίταςίαης 

Ἕπαπα αἲξ: {επιοτῖ επῖπι οαραῖ {αρετίας οοτρής Πεν; 1ά 

απίεπι αἲ Ππίογίογί ογατῖ ρατίο Πταπα ε[ι, αἲ ποῦ αἲ εχ- 

ἐετ]οχ!, [εά ε τεσίοπε 1ϊρίας, ἴππα πα ρ8γ9 α]ίεγα οοτρο- 

τὶς 6 τεσίοπε Ίο Ῥτορίαδ αοοεζ1ῖ, «παπι 44 εχίεγῖα5 08. 

Δάάε ααοᾷ ο Ιπίετίας Ρ]επίας ε[ι 4παπι ΕΧΙΕΓΙΗ8, ΤΟΠ 

εεις αἴηιε 1π Ῥταελμίο, πβῖ ο5 ααοᾷ ε τεσίοπο πηπῖπιαπα 

ἀῑριίαπι [ρεοίαί {επυῖαθ ε[ῖ εἴ Ἰοπρίαθ, - 

ΧΙ. 

Ῥ]ιιπιὶς αμίεηι Πα εἴῖς Ρἰμγἰππίσφιθ ραπηῖς μιεπάμπα ε[. 

Όι ο[ἷα 4παε τεροβία [απῖ Ταο Ίοσο πιᾶπεβηί , {οἱεπῖ 

ἔππι Τ4[οἱΙ {άπι ραππῖς οἰγοππιάατί, Ῥταε[εγπιπ(παε Ύαπππα 

Ἰοοῖ Ππαεφαα] ας αλήρανὶ {εγιι]ας ον ΠΠΙϊ, 
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ζ. Οπατί, ΧΙΙ. [106.1 . Ε. Εα8, Ῥ (544) 

ιδ. 
Λαὶ ἐπὶ πᾶν ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐπιδέειν, πιέξειν δὲ ὥσπερ 

καὶ τἆλλα πάντα ταύτῃ μάλιστα ᾗ ἐκινήθη καὶ τὰς πρώ- 
τας περιβολὰς τῶν ὀθονίων κατὼ ταῦτα ποιέεσθαι. 

"Ἔμπροσθεν ἐκέλευσεν ἡμᾶς ἓν ταῖρ ῥοπαῖς τῶν κατὲα- 
γότων, ἵν εἰ μὲν ἐπὶ τῇ δεξιᾷ ῥέποιεν εἰς τὰ ἀριστερὰ πε- 
ριτρέποιµεν., εἰ ὃ᾽ εἰς ἐκεῖνα, πρὸς τὴν δεξιὼν ἐπανάγωμεν, 
ἐν δὲ τοῖς κατὰ τὸν πύδα τοὐπίπαν ἰσύθῥοπον ποιεῖσθαυ 

χρὴ τὴν απίδν, ἐπειδὴ τὰ τῆς ἰδίας χώραρ ἐξιστάμενα 

τῶν ὁστῶν οὐκ εἰς τὰ πλάγια ποιεῖταυ τὴν ῥοπὴν, ἀλλ εἰς 

τὸν ἄνω τόπον ἢ τὸν κάτω. 

εξ. 
’ ” εἰ .- , 

Εν δὲ ἑκάστη τῶν ἀπολυσίων ὕδατν πολλῷ θερμῷ χρέε- 
3 - 1 π . ο Π αν 

σθαι. ἓν πᾶσι δὲ πολλὸν ὕδωρ θΘερμὸν καταχέειν τοῖσο 
3 3/ ῃ ς ] , ἀ ς ΄ 3 και ἄρθρα σἰνεσιν. αἱ δὲ πιήζιε καὶ αἳ καλάσιες ἓν 

τοῖσιν αὐτέοισιν χρόνοισυ τὰ αὐτὼ σηµεῖα δεικνυόντων 

ΧΙΥ. 

ζετε αμίεπι Ἠϊΐπο αἴφμε Ἰΐπο φἰποῖτε εοπνεµῖε αἆ[ίγίπρετε- 

οµε [τομει εείεγτα οπιπία, εα Ῥατίε ροῖϊ[µπιµπα Φα 05 ῥΥΟ- 

ἱαρ[ωπι ε[ὲ ρτίπιμπιφιμε ἰδὶ [α[είας οἰγομππαβετε. 

ἵαπ Ῥτίοτῖρας ἀπιρετανίί αἱ {γαοίππι ο ἵπ αᾳααια 

Ρατίεπι οοπγετίαίατ, { αἆ ἀεχίταπι Ιπο]]πεί, πί αἆ Ππῖ- 

Πταπι αἀάμοαίασ» { αἆ Ίαπο [ρεοίαί, αγσεαίαχ αἆ ἀοχίταπι. 

Αί πΡῖ αἰ]ήσαγε Ῥεάεπι οροχσῖεί, 1Ππ πεπίταπι Ῥατίειι ἀερεί 

νιποπ]απα Ἰπο]πατί, Ύπμπι ο ᾳπαε [πα [εάε εκοϊάππί 

ηοἩ αᾱ Ἰαΐετα, [εά αἆ [πρετίοτεπι ρατίεπι οοπγετίαπ{αΓ. 

ΧΥ. 
Οοείεεεµπφιε φπομ]ηη Γοἰνίεων, πιμ]έα αφµα εα[ίάα [οψει- 

ἆμτῃ. 1π οπιπίδις αμίεπι φμὶ ]μπία ατιϊομίο [μπε α[[ε- 

οεἶδις δεγαἰίεεγ εαἰἰάα αφµα ψετ[μπάεπάα ε[ῇ. Ομοά αἆ 

ἰαχαπάμπι υεὶ αἀ[ἰγίπρεπάμπα μετιϊπει, ἐἰκάεπι ἐεπιροτίδις 



κώ. 

1. 

κ ΠΕΡΙ ΑΓΜΩΝ ΦΠΟΙΛΠΙΝΗΠΑ Ἑ. Δ45, 

Κα. ομανε. πΗ. [106. 197.] Ε. Βα, γ. (541.) 

ἅπόρ ἐπὶ τοῖσιν πρύσθεν καὶ τὰς μετ Ἠραθεσιας ὠσαύτως 

χρὴ ποιέεσθαι. ὑγιέε δὲ τελέως [1971] οὗτοι γίνονταυ 

ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρησυ μάλιστα, Ἰν τολμέωσε πατακεῖ- 
σθαι. ἢν δὲ μὴ, πάσχουσι ταῦτα ἃ καὶ πρότερον καὶ 
ἐπὶ μᾶλλον. 

1, ”’”. , 

Ἔνθα πραῦνειν μὲν ὀδύνην, χαλάσαυ δὲ τὴν τάσιν βού-- 
λεταυ τῶν σωμάτων», ἐνταῦθα πλέονυ γρῆσδαυ καταντλήσει 

Θερμοῦ ὕδατος, ἔστι δὲ μάλιστα ἐν τοῖς κατ ἄρθρα τοιαῦτα 
; ΔΝ 3 ” 

παθήματα” νευρωδέστερά τὲ γὰρ καὶ ὀστωδέστερα ταῦτα 
Λ , Π 3 ς 4 ” Π 3 -” 

τα µορια. Ῥλίβῥεται οὐν υπο του φλεγμαίνοντος καὶ μαλλον 
8 ” “ μμ [πα Ἡ 

αἰσθάνεται τῆς ὀδύνης, ὅτι νευρωδέστερα εἶναι. σίνεσιν ὃ 

εἶπε τὸ οἷον βλάμματα, διότι καὶ τὸ βλάπτεσθαι σἰνεσθαι 
καλσ. 

στ. 

"Όσοι δὲ πηδήσαντες ἄφ ὑψηλοῦ τινος ἐστηριξάντο τῇ πτέρ- 

νη ἰσχυρώς, τουτέοισε διῖστανται μὲν τὰ ὀστέα, φλεβία 

εαᾶεπι ἐπαϊεία [ε ο[επάαπε οµαε ἵπ [μρεγίογίδις; γε[ο]-- 

ψετε ἴιεπι εἰ γμτ[ις ἀε[ίραγε [πη[ίεεγ επμεάι. Ηί αι- 

ἴεπι ομαάγαρίπία ἀἰεῦμς εἩω 1οιο οοπνα]ε[ομπὲε, ργαε[ετ- 

εἶῃ [ι ]αοετε [μ[ίπεπες [πι ππῖπμς, ἵπ εαᾶεπι ππα]α ἐποὶ- 

ἆμπε Φµαε [μρετῖμς ρο[ίτα [ωπὲ αἴφιε εἴαπιπιπη βγανίοτα, 

Οπαπι Ἰεπίεπάας ἆο]οτ θ[ι αἱ οοχροτα παο αἀβεῖοία 

{απῖ Ἰακαπάα, ἴππο Ῥταεοϊρῖί πί πιπ]ία οα]άα αθαα ῥρεγ- 

{αηάσίατ; 1 ρου[Ἡπιαπι αοοῖᾶτε {πι α[εοίίρας αγοα]οχατη, 

ᾳαυπα Ἠαε Ῥατίες ο[πρας πηπαρῖς εἴ πετνῖδ οοπ{ΙπεαΠίΠτ. 

Οοπιρτϊππαπίαν Ισίίατ ουπι ἸπΠαπιπιβίοηςε εί πιαρῖς ἆο]ο-- 

τεπα Γεπηιπί, ααοά πιαρῖ πεινοίαε Ππί, ΑΡρρε]]ανίέ αα- 

ἴθπι α[Τεοίας σίνξα, αποπίαπα α[Ποϊ σἰνεσθαυ ἀῑοιε, 

ΧΥΙ. 

Οµίεμπφμε εν [μμετίογὶ Ἴοοο [αἰέαπίες εα[οὶ υε]εππεπίεγ ἵπ- 

{[ίωπε, Πὶς ο[]α ἀἰάμομπίμγ, νεπαε [απβιμίπεπι ε[Γωπάωπε, 
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ὃ᾽ ἐκχυμοῦνται ἀμφιθλασθείσης τῆς σαρκὸς ἁμφὶ τὸ 
ὀστέον, οἴδημα ὃ᾽ ἐπιγίνεται καὶ πόνος πουλύς. τὸ γὰρ 

ὁστέον τοῦτο οὐ σμικρὀν ἐστι καὶ ὑπερέχει μὲν ὑπὸ τὴν 
ἐθυωρίην τῆς πνήμιης, 

᾿Εκχυμοῦσθαι τὰς φλέβας εἶπξ σημῆναι βουλόμενος 
ἐκχεῖσθαι τὸν ἐν ἑαυταῖς περιεχύµενον ἔξω χυμὸν, ὅπερ ἐσεὺ 
τὸ αἷμα. ή/ίγνεται δὲ τοῖτο ὁλασθέντος αὐτοῦ τοῦ χιτώ- 

νος' ὅσα γὰρ θλάετεται σώματα τὴν φυσικὴν ἕνωσιν ἀπόλ- 
λυται κατὰ πολλὼ µέρη καὶ μικρῷ διασπωµενα, καθ ἃ καὶ 

περιεκχεῖται τὸ αἷμα. τοῦτο οὖν τὸ ἐκχυθὲν αἷμα δέχονταυ 

μὲν αἱ περιεχόμενα: χώραι τὴν φλέβα, δεξάµεναι δὲ οὐ 
συλάσσουσιν οἷον ἐδέξαντο, µελαίνεταυ μὲν γὰρ ἐν τῷ χρόνων 
καθαωπερ εἰ κἀκτὸς ἐκχυδὲν ἐχρόνεσε, καὶ γίνεται πάθος ὅ 

καλεῖται θρόμβωσις, ἐξ οὗ παθήµατος ἐγγενομένου τῷ αἵ- 

µατι, Ὀρόμβος μὲν 1δη τὸ αἷμα καλεῖται καὶ ἔστι. μέλαν 
δὲ γίγνεται τῇ χρόᾳ καὶ σήπεται ἐντεῦθεν μοχθηρῶς. αλλὰ 
ταῦτα "μὲν οὐχ οἷόν τὲ χαλεπώτατα συμπίπτειν τοῖς ἐκχύ- 

εαγπε εἴγοα ο05 αἰἰγία, {µππογ Ἱπαρπις οτἰμτ εἰ ἀοΐον. 

Ηοςο επῖπι ο επἰξδιμπι πο ε[ ετ[αίφµε ε τεβίοπε [ιμῦ 

εἰδία, 

᾿Εκχυμοῦσθαι ἀῑσΙι νεπας [σηίῇςβτθ. γο]επς ε[Παπάετέ 
Γαουῦπι 9 επι οοπΙπεπί, πεπιρο [αμβιϊπεπ. Οποά Πἲ 

απ οο]Ιάῑίας εαγαπι (μηῖσα; ΟΟΥΡΟΓα οπΊπι 4παθ οο[]ῖ- 

ἀμπίαγ παϊατα]επι απ αίεπι απη απ, παπα Ρ]υτῖρας εχ]-- 

βιΐσᾳαε ρατίῖρας ἀῑνε]]απίας ααἶρας [αησαῖ [απαπάτίαγ, 

Ἠυιπο 1ριίαν εΠα[απι [αησαπεπα τεοϊιρῖαπῖ Ίοσα 1αο γεπαπα 

οἰσσαπί, Οµαἴραθ ποια [εγναίασ αἰια]ῖ τεοῖρΙίασ, Τεπιρογθ 

Πααἰάεπι π]στε[οΙξ, Ρετιπᾶε αἰαιπε αὈί εχίτα οοτρας ε[α[ας 

ἀπ πιαπεί; οοποτε[αἰί 1ΠΓαΡες, 4παπι τοπι Οταεοὶ θρόμβωσιν 

αρρε]]αμῖ,  Ἠϊπο {αοίαπι ε[ι αἱ [αησιαῖ Ρτορίετεα αποᾷ 

οοπεχγείσαί, θρόμβος Ίαπι εἰ ἀῑσαίας εἰ Πἲ; ριῖας απίεπι 
πϊρτε[οϊε, ἀεϊπᾶε τεάἁἰίατ αἀπιοάαπι ραϊτῖ. ΑἴπιΙ Ποπ 

Ρο[απῖ στανΊ{ῆπια Ἠαεο αοοϊάετε [απθαϊηϊί απῖ α νοηῖ 1π 

οοχροτο {απα{ίπτ: παπιααε αδρί παίμτα υἰποϊί, Ἠππο ΠΟΠ 
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Κά. Οιασέ. ΧΗ. [10τ. 198.] ΚΕ. Ρα, Υ. (2414. ὔ45.) 
µασινι ἵν Όταν ὑπὸ τῆς φύσεως κρατεῖταυ μη, κα- 

Φ ἄπερ καὶ ἄλλο κατὼ τὰς πετεομένας σλέ σης αἷμα, καὶ 

/έγνεται πῦον. ἵνα δὲ κρατήση τοῦ αἵματος ἡᾗὶ ἐν τοῖς µο- 

θίοις φύσιο, ἐστοχάσθαι χρὴ δυοῖν τούτοιν, ἑτέρου μὲν ὡς 

μὴ φλεγμῆναι τὼ σώματα καὶ ὅπως τοῦτο ᾖίγνεταυ πρότε- 

ϱον ἐμάθομεν, ἑτέρου δὲ τοῦ διωρίσθαι τὸ παρεκκεχυμένον 

αἷμα. τοῦτο οὖν στοχαξόµενος ὁ “Ππποκράτης κατὰ µέρος 
ἐφεξῆς πάντα συμβουλεύει. διῖσταταυ δὲ, ἔφη, τὰ ὀστέα τῶν 

οὕτω πηδησάνιων αποθῥηγνυμένων δηλονότι τῶν συμφυόν- 

των αὐτὰ συνδέσμων, ὥσπερ ὀλίγον ἔμπροσθεν ὑπὲρ τῶν 

κατὼ τὸν ταρσὸν ἐλέγομεν. ἔξευκται δὲ τῇ πτέρνη κατα εὖ 

ἄνω µέρος ὁ ἀστράγαλος. ἐμπροσθεν δὲ τὸ καλούμενον 

κυβοειδὲς, ὥσπερ γε καὶ τῷ ἀστραγάλῳ κατὰ τὰ πρύσω 

μέρη συνήρθρωταυ τὸ (545) σκαφοειδὲς [198] ὀνομαξό- 

µενον ὁστοῦν καὶ τούτοις ἁμιφοτέροις τῷ τὲ κυβοειδει καὶ 

τῷ σκαφοειδεῖ τὼ τοῦ ταρσοῦ τέτιαρα. δέδεικται δὲ ὑπὲρ 

τούτων ἁπάντων τῶν ὁσιῶν τῶν τὲ κατὼ πόδα καὶ ἄκραν 

χεῖρα κατὰ τὸ περὶ τῶν ὁὀστῶν.« ὑπόμνημα. 

Γεια - αἴηπε αἰἴαπι απ ἵπ ἹπΠαπιππαίῖοπο Γαρρυταπία 

οοπΗπείας ψεγΗίφπε 1π Ρα. Αά Ἠοο απίεπι πί ραγίῖαπι 

παίητα [αησαίΐπεπι [αρεγεῖ ἆπο οβ[εγγαπάα Γαηῖ: αἰίεγαπα 

πε Ππ{]απιπια[ίο οογροτῖ Γαρετνεπῖαί, 14 πα ταϊῖοπε Πας 

{αργα Παππάς» αἰ[εγαπα αἱ [απσαῖς απ εΠα[ας ε[ῖ τερε[- 

Ἰαίαν. ἵπ Ἠαεο Ιἴααε ΙΠΟΙΠΙΡΕΠ5 Ηιρροογαίες οπιπῖα ᾳᾳαθ 

ΓαῬ]οιαπίαχ Ρταεεερία Πσι]α[ῖπα ἴναάῖ, Ὠιάσουιπίας, ἵπ- 

αωἰξ, οἴἷα Π]ς φαἱ Πα [αίαπί αγαρίϊς πΙπαῖταπι ΙΙσαπεΠ [18 

αυ] αρία πεοιεραπίασ, ΕΠοπί ραπίο [αργα 4θ εα Ῥατίθ 

Ύι1αε 1Πίευ ἴα]ος εἰ Ρ]απίαπι ε[ι ἀϊσεραμας, οποίας αι- 

ἴεπι ομπι οαἷοε α [αρετῖοτῖ Ρρατίε ἰα]λα; αἃ ΡΕΙΟΓΙ 14 05 

ᾳποά α οαΡί Επ] αάῖπε Όταεσε κιβοειδὲς νοσαίας, [Πουιὰ 

οππι ἴαιο α Ρτίοτῖ Ρρατία 14 ο[ῇς οοιηπη (ασ φαοά α [οᾶ- 

Ῥ]αε ΕπιΠπάϊΊπο σκαφοειδὲς Όταεσε ποπαϊπαίασς οσπα 

πίχοφαο απίεπι Ἠοταπ], [οἶ]]οεῖ οµΠ1 εο (ποἆ οαβαπα εἴ οι 

εο οποά {οαρμαπι τε[ετί, αιαίπος οἷἵα ᾳπαθ Ἰπίει ἴαιος εἴ 

Ρἰαπίαπι [αμὲ οοπιπΕἰαπίατ, Ὁπιηία απίεπα Ίαθο ο[[α {αι 

πηαπαθ ϱπαπη Ρρεᾷῖ5 1 οοπιπεπί{ατίο ἄε ο[ἤρις εκροβία [απ!, 
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Ἐά, ΟΠατι. ΧΗΠ. [108.] Εά. Βα[. Τ. (545.) 
; 

εδ 

Κοινωνέει δὲ φλεψὶ καὶ νεύροις ἐπικαίροισιν, ὁ τένων δὲ 
ὀπίσθιος τούτῳ προσήρτηταυ τῷ ὀστέῳ. τούτους χρὴ 
ὑπερεύειν μὲν κηρωτῇ καὶ σπλήνεσι καὶ ὀθονίοισιν. ὕδατυ 

δὲ Θερμῷ πλείστῳ τουτέοισιν χρῆσθαι καὶ ὀθονίοισυ 

πλείοσιν ἐπὶ τουτέοισυ δει καὶ ἄλλως ὡς βελτίστων καὶ 

προσηνεστάτων. 

Τῷ τῆς πτέρνης, φἠσῖν, ὁστέῳ κοινωνεῖ μὲν νεῦρα 

μεγάλα, τοῦτο γὰρ αὐτὸ νῦν δηλοῖ τὸ ἐπίκαιρα" καθάπερ 
δὲ καὶ φλέβες οὐ µικραί. συµπέφυκε δὲ ὀπίσθιος τένων ὁ 

ἐκ τῶν κατὰ τὴν }γαστροκνημίαν μυών γενόμενος. εἴρηταυ 
δὲ καὶ περὶ τούτων αὐτάρκως ἐν ταῖς ἀνατομικαῖς ἐγχειρῃ- 
σεσι καὶ τῇ τῶν μυών ἀνατομῇ" καὶ χρὴ ταῦτά γὲ ἄχρι- 
βῶς μεμαθηκέναι τὸν ἀκολουθεῖν βουλόμενον οἷς νῦν ὁ '/π- 
ποκράτης διδάσκει. 

ΧΥΠΗΠ, ο. 

Οοπ]ωπρίμγ αµίεπι φεπὶς εἰ πετυῖὶς ργαπάϊογίδµα, Ρο/[2εγίου- 
οιε ελογάα Πιμῖο οἱ ἴππεοιμ. Ἡος Τρι οµΤαγε 

οροτεει οεταίο, ραππῖ5 [α[εῖσφμε, αἆ ᾖαεο οαἰιάαπι αφ ματι 

ἶατρε π[ιπάεγε [α[εἰαγιῖπφμε ΠΗΠΠΕΤΙΤΙ αµβεγεν ἓμτι αἰτῖο 

μεὶ ορεἰπαὶς ρταε[ιαἰῖς ασ Ἱπασίππε ἰεπιδι». 

ζςοπ]απριίας, Ιποαῖῖ, ο5 οα]οῖ ΠΕΙΥΙ6 6108 ΠΟΠΙΙΠΑΙ 

ἐπικαίρους, 14 ε[ι σταπάϊοτεβ, ἴππι ὙεΠῖ6 ΠΟΠ ΡαΣνῖδ. Τη-- 

πεοΒίαν Ίίεπι Ἠαῖο οἵ]Π Ρροβετίοι οἶοτάα 4παε ἀϊάποϊίατ α 

πα [ου]ῇς ο αῖ πμ Γμπῖ ἵπ Ρατία ογατῖ 4Πᾶθ ΟΑΓΠΟ[ᾶ α Ῥο- 

Πετῖοτϊ ρατίο Ῥτοπιπεί. Ώε Πῖ ααίεπι αραπάο ἀἰκίπιαβ 

ἴαπ 1π ϱο Ἰρτο αιὶ ἆε οοΓροτπι ϱπαπι 1η 6ο απἱ ἆε 

πηι[οπ]ογαπι Ιποϊάεπάοτιπι ταοπε εἰ, Έα απίεπι ἴεπετε 

αἆ ππΠσιεπα ἀερεί αἱ α[[εααί γιυ]ί ᾳπάε παπο αΏ Η]ΡρΡρο- 

εταίε ἵταάσηίατ. 
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Καὶ ἣν μὲν τύχῃ ἁπαλὸν τὸ δέρµα φύσει ἔχων τὸ ἀμφὶ τῇ 
πτέρνη ἐᾷν οὕτως" ἢν δὲ παχὺ καὶ σκληρὸν οἷα µετεξέ- 
τὲερου ἴσχουσι, κατατέµνειν χρὴ ὁμαλώς καὶ διαλεπτύνειν 
μὴ διατρὠσκοντα. 

Τῶν προειρηµένων παθημάτων περὶ τὴν πτέρναν τὰ 
καὶ κατὰ τὰ συνεχῆ µόρία γενομένων κίνδυνός ἐστιν ὀδύ- 

νας τὲ µεγώλας ἀκολουθήσειν καὶ φλεγμονὴν οὐ σµικράν, 
ὀστώδη τε γὰρ τὰ χωρία καὶ οὖν ἐκ τῶν ἐπιτυχόντων 
ὑστών, ἆλλ ἐκ πάνυ μικρῶν συνηρθρωµένα, ὥστε ἐὼν καὶ 
βραχέα τινὰ γένηται φλεγμονῆς µἐγάλας ὀδύνας ἔσεσθοαι διὰ 
τὴν Θλίψιν. ὃὁ ὃ᾽ ἐμφυόμενος τῇ πτέρνη τἐνὼν ἀξιόλογος 

ὦν τὸ μέγεθος, εἰὲ φλεγμήνῃ, κίνδυνον ἔξεί σπασμῶν. καὶ 

μὴν καὶ γεῦρα κατὼ τὸ µόριον τοῦτο μεγάλα τέτακταύ 
ψαύοντα πῶν ὁστῶν, ὥς καὶ τοῦτ έµαθες ἐν τῇ τῶν νεύ- 

ϱων ἀνατομῃ. ταῦτα οὖν τᾶλλα τῆς Θεραπείας ἁπάσης 
ἠκριβῶσθαι χρὴ Κατά τὲ τὴν τῆς διαίτης λεπτότητα καὸ 

ΧΥΠΙ. 

Φκσά [ εμείς φιαε εαἶεεπι τερὶε παιμγα]ίεγ ἐεπεγα ε[, γε- 

ἰἰπφιοιάα εξ, φμοπιοᾶο -[ε λαδει; [ι ἆμγα εἰ ετα[]α, 

οιμα[ῖς ἵπι ομιθμσάαπα᾽ εο/ρίείεµτ, αεφια]ιέν [Ώιεεὶάεπάα 

ε[ξ αιφιε επἰεπμαπᾶα, ΠΟΠ πε υμἰπεγαπᾶα, 

Ῥτοροβ!18 ' νι(ς οἴγσα οβ]σεπι αἴηπε αἀ]αποίάς ρατίεβ 

Ῥετιου]αια ε[ι πο 1ηρεης ἆο]οχ αἴᾳαο ΙΠΠαΠΙΤΠΒΙΙΟ ΠΟΠ Πιο-- 

ἀῑσα [αρεχνεπῖαίς Ἠα]αβπποάί επῖπι ρατίε ο[Πρας΄ οοπἵπει-- 

ἴασς ποια οπἱραθ]ρεί, {[εὰ τα]άἀε παπα ἶς πῖες [ο οοπι- 

πη][ῇ]ς, Ἱία τε νε] Ιενίς Ιπῇαπιπια[1ο πιαδΏ πι ἀἆο]ογεπα Ῥοί[- 

4: οοπιρεϊπιεπἆο εχοϊίατε; οἨοτάβε νετο Ύπα οβ]οῖ α ρο- 

Πετίοσί Ρατίο Ἰππεοιίίαχ, ᾳαπαπι ϱταπᾶῖος Πἴ, αδῖ ἹπΠαπιπιαίας, 

Ῥενίοπ]απα εξ] 1ο πεγγοταπα ἀΙΠεπίο Παρετνεπίαί; ααῖπ 

εί εωπι Ίπο Ρατίο απσαπίας πια]ά ποτνὶ απ οἴῖα οοπῖπ-- 

σαπΕ, απο 1π Ἠρχο ἆ4ε Ιποϊάεπάΐ ποτγῖθ ο[επάΐππμ. Ἐε- 

Ίϊαπα Ἰσίίατ τπϊνετία οπχαῖο ἀσεηίεπι απἰπιαάγεγῇβοπεπι 

τεφι]σῖξ εἰ αιοά αἆ νἰοίαπι ἴεππεπι Ῥετηποί εί αποά αἆ 

6ΑΙΕΝΌΦ ΤΟ. ΧΙΙ, ΡΑΗδ Το ΕΕ 
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τὸ πλήθος τοῦ καταντλουµένου θερμοῦ, καὶ μέντοι καὶ τὸ 

δέρμα τὰ κάτω ὃ προσαγορεύὀυσιν ἴχνος ἐπὶ πολλοῦ χρή. 
σύμμετρον δὲ ἐφ ὧν σκληρόν ἐστιν ὅρον τοῦ βάθους τῆς 
τομῆς ποιούμενος τὴν σκληρύτητα. τυλοῦται γὰρ ἐπ᾽ ἐνίων, 

ὥς μηδ᾽ ἐπὶ βραχὺ προχεῖν αἵματος, ἢν. μὴ µέχρι βάθους 
ἱκανοῦ καθιῇ τις τὴν σµίλην. αὐτὸ μὲν δὴ τοῦτο αὐιοῦ 

προσήκει τέμνειν τὸ µέρος ὃ οὔτε προλεῖ τι τοῦ αἵματος, 
ἐκείνου δὲ φείδεσθαι καθὸ τέµνομεν εὐθέως αἱμάσεται' καὶ 

γὰρ ὀδυνᾶται τεμνόμενον. ἑκεῖ δὲ οὐχ ἁπλώς τέµνειν, αλλ 
ὁμαλώς τὸ σκληρὸν τοῦ δέρματος. ἔχοις ὃ᾽ ἂν τρεῖς σκο- 
[199] ποὺς τοῦ τέµνειν ὁμαλώς, κατὰ μὲν τὸ μῆκος τῆς 
τομῆς, ἕτερον δὲ τὸ βάθος καὶ τρίτον καὶ τὸ μεταξὺ διώ- 

στηµα. χρὴ γὰρ ἴδας τὲ τῷ µήκει καὶ πλάτει τὰς τομᾶς 
Ελλήλαις τέµνειν, ἴσον τὲ διεσιηκυἰας ὥσπερ ἅπαν ὁμοίως 
τὸ ἴχνος ἀλύπως ἐπεκτείνηται κατὰ τὸν τῆς φλεγμονῆς και- 

0όν. ἴσμεν γὰρ ὅτι τὲ τὰ φλεγµαίνοντα πάντα γίγνεται καὶ 
ὡς αἱ τάσεις ὀδύνας τε γεννώσι «καὶ φλεγμονας αὔξουσι καὶ 

σπασμοὺς ἐπικαλοῦνται. ὡς οὖν ο πολλὴ κατάντλησις ὕδα- 

πποάσπα οα]άαο αφιιᾶε ρεγ[απάεπᾶαε, {[εᾷ εἰ ου 9αθ 

Ρεάί [αῬ]εοία εῇ. ἔχνος Όταςοο ἀῑοϊΗτ, Ἱποιάεπάα εβ; π]ασπα 

ομπι πιοᾷεταί[ίοπε: πΡὶ ἆπτα εΠ, α)Ιξαάο ρἶαραε ἀεδεί ἆπ- 

τ1Πεί αλ {μάϊησπα αε(Ιαγε: οεσα]]ε[οῖί επῖπι ααἱραδάαπη, ία 

μὲ πο Ῥαπ]π]ασι ααἰάεπι [απριϊηῖς {απᾶαί, απῖ[ι [οαἱρε]]α5 

]ίε αἀπιοάμπι ἀεπηίαίατ. Ί]α Ιρίίατ Γεοβιάα ε[ ο παε 

{απαδυῖπεπι ποἩ {απαΙξ, ᾳπαθ γετο [αίῖπι οτιεπ{αίατ τε]Ιη-- 

ᾳπεπάα οε[: παπι Π Γεοείαχ, ἆο]εί, Αί πεφιε 1Π 1] ᾳπαο 

ἅπτα ε[ὶ αογῖ6 πιοάο, {εά αεφα]ίεν ἀπείάεταο οοπνεηῖί {4 

αιοά εκ Τρία ουίο ἆάτιπα ϱ«β. Βρερίατθ απίεπι ἱγία ἀερεί 

απ] αεφμαλίεὈ Ιποῖδαί, Ῥτίπιο Ἰοηρ[ἰμά πει Γεοιϊοπῖς, ἀθίπᾶς 

απάίπεπι, {εγίο Ιπίεχνα]]απι. ΄ Θεοίίοπος απίθπι αθηιο 

1οηβαε αίᾳαε αἰίαε ΠπΠί οροσίεί εἰ αεφμο 1πίετ [6 ἁἰ[ίαπίες, 

πὲ απ]νετία οαἱί 4μαθ Ρεάῖ [αρ]εοία ε[ι πε {οτπιεπίο Ἱπ-- 

Παπιπιαοπῖθ ἴεπιροχο Ππηϊ]Πίετ ἀῑ[επάαίαν, Οοπ[αί απίεπι 
ΟΠΊΠεΠα ἀπΠαπιπιαίίοπεπι ἀἰ[Πεπάετε, αποᾶααε ἁῑ[ιεπάτίατ 

ἆο]εχε, Δίᾳποε Ιάοίγεο ἹπΠαπιπιαίοπεπα απφετῖ οἱ πθγνογπα 

ἀἰ[επ[ίοπεπι εχοϊίαχ]. Ομεπιαάπιοᾶυπα ἰβίίαν Ηβεγα]ῖ αγπαε 
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τος θερμοῦ παραχεομένου δαφιλοῦς ἐλαίου τὴν τάσιν ἐκλύου- 
σα μεγάλως ὀνίνησιν, οὕτως καὶ τὰς τομὰς ἐπενόησε ποιεῖ- 

σθαι τοσοῦτον κατιούσας εἰς τὸ βάθος, ὡς µηδέπω μμρό- 

σκειν τὸ  ἔναιμον τοῦ δέρματος, ἐπινενοῆσθαι χρηήσίμως 
αὐτῷ τὼς ἀμυχὰς, ὅπου καπὶ τῶν ἄλλων μορίων, ὅταν γε 

μεγάλως φλεγµαίνη, σχάξειν ἀνἀγκαξόμεθα τὸ δέρµα τοῦτο 
μὲν κενοῦντές τι τῆς περιουσίας τοῦ κατὰ τὴν φλεγμονὴν 
αἵματος, τοῦτο δὲ καὶ δι ἀναπνοὰς ἐργαζόμενου καὶ προσέτο 

τὴν τᾶσιν ἐκλίοντες ἣν ἐκ τῆς φλεγμονῆς έσχεν. ἐπὶ δὲ 
τοῦ ποδὸς, ἐπειδὴ καὶ μᾶλλον ἐπὶ τὸ σχάξειν τὸ δέρμα πα- 

ραχενησόµεθα, κάν μηδέπώ υφλεγμαίνῃ; διότι σκληρότατον 

ὂν, ἐφ :ὅ γε τοιοῦτόν ἐστιν οὐ δύναται προσεπεµτείνεσθαι 
κατὰ τὰς φλεγμονάς' αὐτό τὲ οὖν ὀδυνήσεται τεταμένον 

ἰσχυρῶς, Ἀλάσεται δὲ τῇ περιτάσει τὼ ὑπολείμένα καὶ µά- 
λιστα τὸν συμπεφυκότα τένόντα πλάτος ἐκ μιᾶς ἀπονευρώ- 

σεως ἑνὸς τῶν κατω την γαστροκνημίαν μυῶν ἔχει τὴν γέ- 
νεσιν. ἐάν περ οὖν οὗτος εἰς ὀδύνην τὲ καὶ φλεγμονὴν 
ἀφίκηται, κίνδυνος ὅλῳ τῷ μυὶ παραθεῖναι τὸ αὐτά. τοῦτο 

οα]ϊάαε Ῥεί{α[Πο. οπῖ οἰείπα οορῖο[ε 4 αἀ]εοίαπι Γα]αρευγίπια 
ε{ὲ, ία εἰῖαπα [εοβπάαπι οπίθπι ἀῑκιί [οα]ρε]]ο εαίεπις α]ίο 

ἀϊππ][]ο τί Ἠαεο ππΙπῖπιο οταεηξείατ, Ὀμ]ίει απίεπι εχοο- 

βιίανῖῖ Πα]αδπιοάί [εοίοπεπι, οαυαπἀοφαϊάεπι 1 α]ῑῖς ραΓ- 

Ώρας, αὈΙ νεμεπιεπίεν Ιπβαπιπιαπίωτ, οοσίπιαχ οπῖἴεπι [σα]- 

Ρε!]ο εκαίρετχατε, ρατίπι εἀποεπίες α)ϊφιιά εἶας {αηραϊπῖς 

αιΙ 1η ΠπΠαπιπιαίῖοπε [αρεταί, Ῥατίῖπι εκ[ρἰχαἰΙοπεια ε[ι- 

οἱεπίες, ρατίῖπι ]αχαπίες απαε [18 ἹηΠαπιπιαοπε ἀῑ[επάε- 

Ῥαπίας, Δί 1π Ρεάε Ἱπῇαπιπιαᾶοπο ποπάππι οτία {εβΙπαΡ]-- 

πηις αἆ ομίεπι Ιποϊάεπάαπι, εο ᾳποά ἀπτί[ππια Πί; πῬῖ Υετο 

Τα]15 ει πεφαῖί {αρ Ππῃαπιπιαίῖοπο απιρ]ῖα9 εχίεπάϊ; αααπι- 

οὔσεπι ́  ἀο]εΡῖξ Ίαεο εἰ νεμεπιεπί]{ππθ ργεπιεῖ Ἰπίεπβοπθ 

απαάαπι ργοχκίπιαθ ρατίθθ, Ῥγαεοίρπεφπε ἸΙβίαπι οογάαπι 

ᾳπαε 11. Ἰαποία εβ οπ]άε(αε Ππίάαπι εΒβ εκ πε πΠῖΠβ ες 

πηπ[οα] Π15 1η ρο[ετίοχί Ρρατίο ογαχῖ 9πβε ΟΒΓΠΟ[α ῥρτο- 

πποῖ,  Τριίατ αὈί Ἠαεο ἀοίοχο αἴαπο ἀπΠαπιπιαίίοπε ἵεη- 
τείαχ, Ρετίοπ]απι εβ πο ἴοίπς πιπ[ομ]αθ εαᾶεπι [επίῖαί; τά 

οσα 
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δ᾽ εἰ γένοιτο καὶ σπασμὸν ἀκολουθήσειν εἰκός. διὰ ταῦτ 
οὖν ἅπαντα τέµνειν μὲν, ὡς εἴρηται, προσήκει τὸ ἔχνος, ἑξῆς 

αι ς 3, 3 , ’ 

δὲ λεπτύνειν, ὡς ἔφην, τουτέστι λεπτὸν ἐργάξεσθαι. γένοιτο 
 Ἀ -” ” μ. ο ω 

ὃ᾽ ἂν τοῦτο τῆς μὲν σκληρότητος αὐτοῦ μµαλαττομένης, τοῦ 
, 3, - 

δὲ πλήθους καθαιροµένου. ᾖ}ενήσεται ὃδ᾽ ἄμφω ταῦτα κα- 

ταντλούντων ἔλαιόν τὲ καὶ ὕδωρ θΘερμὸν οὐκ ὀλίγον ' εἴτ 
- ’ - 3, 

ἐπὶ τῇ καταντλήσει πρὸ τῶν ἐπιδέσμων ὑπολειφύνεων ἔλαιον 
” ιά 

μηδεμίαν ἔχον στυψιν. 

ιδ’. 

᾽Ἠπιδειν δὲ ἀγαθώς οὐ πανιὸς ἀνδρός ἐστυ τὰ τοιαῦτα: 
Ἀ ΄ 3 , «/ 3 . » . σ . 
ἣν γάρ τις ἐπιδέη, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα τὸ κατὼ τὰ σφυρὰ 
3 - ς ] ᾿ . Δ ΄ ε) ’ ο ] 

ἐπιδειται, ὐτὲ μὲν περὶ τὸν πὀδα ἐπιβαλλομενοφι ὁτὲ δὲ 

περὶ τὸν τένοντα, αἳ αποσφίγξεις αὗται χωρίξουσε μὲν 
τὴν πτέρνην, ᾗ τὸ Ολάσμα ἐγένετο. 

Τῷ μὲν ἀγαθῶς ἀντὶ τοῦ καλώς οὗτός τε καὶ οἳ ἄλ- 
λοι παλαιοὶ πολλάκις εἰρήκασιν. ἀἄξιοι δὲ καὶ τὰ περὶ τὴν 

Π αοοϊᾶαἱ πεγνόγαπι ἀπΠεπ[οπεπα Γεηαὰ γετίβππ]]ε εΠ. Ο80 

Ἰαθο ΙΠίαηιις οπιπ]α ομῖοπα απε [18 Ῥεάε ε[ῖ Γεοατε, τί ἆᾱἷ-- 

οἵαπι ε[, εοπνεπῖ; ἀείπεερς τι τεϊα]ί, οακίεπαατε, Ίου 

ε[ι ἵεπιεπι χεἀάετο,. [ά ααίεπι Πεί, {Π πιο]αίατ 1ρβας 

ἀπτιί]ες εἳ πιπ]Ηίπάο επκ]αιτιαίατ,. Δά Ίαεο απιρο. να]εί 

οἱειιπι εἰ ατα οδ]όα, {ι οορῖο[ο ἀπεαπάαίασ; α Ρρετ[αβποπο 

νετο ΡγΙαδπαια νιπουίαπα ἀείας, οἱεῖ ᾳποά πυ]]απι αἀβτίη-- 

5επά1 νῖπι ἨΠαβεαξ Ἱπαποίῖο. 

ΧΙΧ. 
Ἠπεο ὄεπε αἰίφατε ποπ ομ]ιαρὶς εβ. Ίναπι [ ομῖς υἰπεῖαι 

εο πιοᾶο Φιο οείετα εἴγοα Μαίος υἰποίωπειτ, [α[οῖα πιοᾶο 

αἆ γεᾶεπι ἆαία, πποἆο αἆ ἐρ[απι ελοτάατα, οἴτομππασίαε 

/α[οἶσε «οππργε[[ο εαἶοεπι φικα ος γμῖε επρε[ίει. 

ΓΙοίοπεπι Ῥεπε ἀγαθώς ἀῑπιί, [αερο επῖπι αὐ α[ῑῖς 

γεἰετῖρης Πία π[αγραίαχ,  Ρταεοῖιριί ααίεπι πὲ ν]ῖα απαε 
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πτέρναν ἐπιδεῖν τῷ καταγματικῷ τρόπῳ μµεμφόµενος τοὺς 
οὕτως ἐπιδοῦντας, ὡς ἐπιδεν εἰθίσμεθα πολλάκις ἕνεκα 
τοῦ κρατῆσαέ τυ τῶν ἐπικειμένων αὐτοῖς φαρμάκων ἢ κα- 
ταπλασμάτων ο καὶ τινας ἐπιβροχάο. ἔσιο ὃ᾽ ὁ τρόπος 
τῆς ἐπιδέσεως ᾧ µέμφεται τοιόσδε. 

Τῆς ἀργῆς τοῦ ἐπιδέσμου λοξῆς ἀνατεταμένης κατὼ τὸ 
σφυρὸν οἡᾗ νομὴ τῆς ἐπιδέσεως γίγνεται πρὸς τὸ κάτω τοῦ 

ποδὸς ἔμπροσθεν τοῦ προπετοῦς τῆς κνήµης πέρατος ὃ κα- 

λοῦσιν ἀστράγωλον. ἐντεῦθεν δὲ πάλιν ὕποστρε- [200] 

ψάντων ἐγκαρσίως ὑπὸ τὸ τοῦ ποδὸς ἴχνος ἐπίδεσμος ἀχθεῖς 
καὶ διελθων ὕλον τὸν πόδα µέχρι τῆς ἀντικειμένης χώρας 
αὖθις ἀνάγεται λοξὸς, ἐκ τῶν κάτω τὲ καὶ πρὀσω μὲρῶν 

τοῦ ἀστραγάλου ψαύων αὐτοῦ, καθάπερ καὶ πρὀσθεν τὰ 
κατήγετο τῇ αὐτῇ χρωµένων τῇ νομῇ συντυχεῖν ἀναγκαῖόν 

ἐστι κατὰ τὸ πρὀσω τοῦ πο- (646) δὸς ἑαυτῷ τὸν ἐπίδε- 

σµον γενέσθαυ τὸ σχῆμα παραπλήσιον τῷ χ γράμματι. 

κἀντεῦθεν κύκλῳ κατὰ τὸ σφυρὸν ἑλιχθέντα παραγενέσθαι 

πάλιν. ἐπ᾽ ἐκεῖνον τὸν τρόπον, ὕθεν ἤρξατο καὶ οὕτως ἓ 

δευτέρου τὰς αὐτὼς ἔχειν περιβολὰς αἷς διῆλθον, ὡς ἐπὶ τὴν 

εἶγοα οἈ]οεπα Γαπῖ νιποϊαπίας εα τβῖῖοης αἩα {ταοϊητβε «08 

τερτεµεπάεης, αμῖ «ο πιοᾷο ἀε]σαπί, πο ἀε]ίραιε [αερία5 

οοπίαενΊπιης, πῖ πιεβ]οαπεηία [ει οαἱαρ]α[αιαία, [ει 146- 

ἆαπι εκ Ρετ[α[ῖοπε πηθεπ][ϊα εα ρατίε {επεβηἴΏΓε γιποιεη ϱὰ 

πηοᾷμ8 Ύπεπι ἀαπιπαῖ {1ο {ε Ἠαρεῖ. 

4. 10 ΗΒ 
Α ἀπίήμπα {α[οῖαθ εἴο. Α ἀπ]ίππα Γα[οἶαε εἴο. 

Ἐα[εῖα αἳ α]ίετα Ῥατία {α]ογαπι οτ[α οῬ]απα Τετίαν ἃ 

Ῥτϊοχϊ ρασίο εχἰτεπιά οτητῖδ, «πα ἴα]μς εχκ[ιαῖ «11επι ἀστρά- 

γαλον νοοαπῖ» Ἰπάθ ἱταπδγετία [αῦ Ῥεάε ἀεπιῖβηίαν, εσιε 

οἰτοππιάαίο υ[αιεο πα οοπίτατίαπι Ῥρατίεπι ορΗηπα τησίας 

π{εγηο τχ/απα Ῥγοσεᾶϊϊ αἆ Ῥτίογεπι ρασίεπι 1411, εἶαπε 

ἀπ]ιοῖτατ, απεπιαάπιοᾷππα απΐε. ΑΕ πρὶ Πα εἰγοιπιεαί, ηο- 

οε[[ε εΠ Ίπ Ῥτίοσῖ Ρρατίο Ρεᾶῖς ΠΕΙ οοουτταῖ εἵ γ Πΐεγαπι 

τερταε[επ{εί; Ιπάε 1π οτρεπι οἶγοα ἴα]ο ἀαία εο τεᾷεαί, 

ππᾶο ἀποερῖτ, [Πο ααίεπα ἀἴεταπα οἰτουππαρίίαν ἀῑα αἱ εοζεπα 
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Εὰ, Όμανι, ΧΙ. [ο] Εὰ, Βά[, Υ. (546:) 
ἀρχὴν αὖθις ἀνελθεῖν, εἷτ ἐντεῦθεν είς τε τὸ τρίτον ἕλι- 

; ο) Ἆ 3 4 . αν η ο 3 α 3 / χθέντα κατὰ τὴν αὐτὴν νομὴν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἀφικέσθαυ 
/ 3 ὁ ; . 3 / Ἂν ο 25 ς. /' 

πάλιν ἐντεῦθέν τὲ περὶ τὸ σφυρὀν. ΄ ἔνιοι δ᾽ ὅταν ἑλίξωσεο 

τὴν ὑπὸ τὸ ἴχνος ἐγκαρσίαν οὐκ εὐθέως ἀνάγουσε λοξὸν ἐπὶ 
τὸ σφυρὸν ἄνω τὸν ἐπίδεσμον, ολλὼ κυκλοτερῶς πρώτον 
ἑλίττουσιν ἐπὶ τὸν ταρσὰν, ὥσπερ 7ε καὶ τὸ σφυρόν. ἔνιον 

” ς { . .) 4 3 -” 

πυκλοτερῶς ως διαλαμβανεσθαυ τας λοξας ὑπὸ τῶν κυκλοτὲ- 

ρῶν. αἳ μὲν οὖν συνήθως γιγνόμεναι περιβολαὶ τών ἐἔπι- 
ε] ” , 3 3 -” [4 

δέσµων ἐνταῦθα μύες εἰσίν. ἐν δὲ τοῖς προπειµένοις πα- 
θεσε τοιαῦται, διότι μήτε προσυποβάλλεταί τι πρὸ τῶν 
ἐπιδέσμων ἕτερον οὗ τῆς κρατήσεως ἐν ἐκείνη ἐπίδεσις γί- 
Ύνεται μήτε ἁπαθής ἐστιν ἡᾗ πτιέρνα, καθώπερ ἐπ ἐκείνων, 

αλλ αὕτη πρώτη πέπονθεν, ὥστε ὁ προειρήμένος τρόπος 
-. 9 ’ 3 Ἱ Δ , Ε] / 4 ο / 

τῆς ἐπιδέσεως ἐπὶ τὴν πτέρναν ἐκθλίβειν τὸ αἷμα ᾿χωρίξει 

αὐτὴν τὴν ἐπίδεσιν, χρὴ δὲ τὸ ἐνανείον τούτου /ίγνεσθαι 
τῆς ἐπιδέσέως ἐκ τῆς πτέρνης παραπλησιάδοντα χωρία τὸ 
αἷμα διωθουµένης, ὅπερ ὁ καταγματικὸς τρόπος τῆς περι- 
βολῆς τῶν ὀθονίων ἐργάδειαι μόνος, ὣς ἔμπροσδεν ἐμάθο- 
μεν” ἐκείνῳ τοιγαροῦν καὶ νῦν µέχρηται. 

τεγετίαϊίασ; {ετίῖοφιε Ππηϊ]ίετ νο]πία τατ[ας αἆ [αππι 1Π]- 

Ώτπι τεβ]ξ, αἰᾳαε πάς τατ[ας οἶγσα ἴα]ος Ῥοσι]σΙίατ. ΎὙε- 

τΏπι αΏῖ αβὰ ἱταηβγετίαπι [αῬ ρεάε {α[οῖαπι ἀεάετιπί, ποᾶ 

Ῥτοῦηιας οῬΗ(ααπι Γαγίαπι αἰϊταβιπὲ αἆ ἴαιος, Γεά απἱε ῥρετ 

Γαρετίογεπι ρατίεπι ρεᾶῖφ ἵπ οἵβεπι {ρίααι αἀάποαπξ, ο πεπι-- 

αἀπιοά ση α1 1π οτΌεπι οἴτσοα ἴα]οδ. Πο αί ορ αἵ οἰτοπῖ- 

ἴπ5 αὐ 15 απὶ ἵπ οἵρεπι [αηΐί οοπιρτεµεπάαμέαγ. ὨἨαο ααἷ- 

ἀεια  ν]ποἰεπάϊ ταιοπες υ[Ιαίαο Γαπῖ, αδβί ποια] ΠΠ, 

Γεᾷ- αἆ Ρτοροβία υ]ίῖα πηϊηῖπιε αοοοπιπιοάαπίας, ᾳποά απίθ 

Γα[οἷας πΙ 1] Ἱπιροπαῖας φοά 16 οοΗπεηά πα Πέ, πεις 

εαἰς γ]]ο ναοεί, Ποιί 1π εο οβί[α αυῖ ἴ]]ας τεφαϊσίε, [εά 

ΡΙΙΠΙο Ίαείας Πί, Όπατε Ρτοροβία νἰποίεπᾶϊ ταίίο, απαπι΄ 
αἆ οαἶοεπι [απραίπετα εκρτίπιαί, ἁρ[απι εχρε]]ε, αἲ οοπ-- 

Ἀνατίαπα Πενὶ ἀερεί: [αησαῖς επἶπα α οαἷσο αἆ Ῥατίες ϱπᾶθ 

Ἰηχία Γαπί ρες νΙπου]ηπι εκρε]]επάας εξ, παπι τοπι 68 

ἀππιίαχαί νἰποϊεπᾶϊ τα[ίο ρταεβαί φπαο αἆ {ταοίπτας Ρες- 

Ὠπεί, Ύπαπι {αρτα ἀεπιοπβνανίε; οαἀεπι Ισίίαν παπο υπ. 
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8. ] 

Καὶ οὕτω κἰνδυνος σφακελἰσαο τὸ ὁστέον τὸ τῆς πτέρνης. 

Τὴν ὕλην τῆς οὐσίας ἑκάστου µορίου φθορὰν ὀνομά- 
ζουσιν οἳ παλαιοὶ σφακελὀν, ἀλλὼ ἐν τῇ μὲν τῶν σαρκώδων 
μορίων ΄ καὶ ἄλλοις ὀνόμασι χρώνται. λέγει οὖν αὐτὺς καὶ 
σαπρὼν σάρχα καὶ μυδῶσαν καὶ σηποµένην καὶ ἄλλα τοιαῦτα 
ὀνόματα. κατὰ δὲ τοῦ φΏειρομένου δὲ ὅλης αὐεῆς οὐσίας 
ὁστοῦ σφάκελον ἐπιφέρευ. συμβαίνει δὲ τοῦτο τὸ πώθήμα 
τοῖς ὁστοῖς, ὅταν ἡᾗ παρακειµένη οσὰρξ αὐτοῖς μοχθηρους 
ἐχώρας γεννῶσα καὶ διαβρέξασα τούτοις αὐτὰ διασήψη. 

κα. 
ΔἊ -” ” 8 

Λαΐτου ν σφακελίση, τὸν αἰῶνα πάντα ἱπανὸν ἀντισχειν τὸ 
νύσηµα. 

Φανερώτερον νῦν εἰρηκέναι τὸν ὅλον βίον τοῦ ἀνθρώ- 
που, καὶ ἔσειν ὁ λόγος αὐτοῦ τοιοῦτος" ἄν ποτε ἤ πτέρνο 

ΧΧ. 
«ἄίφιιο Ίιοο μαείο ρετίεμίωπι ε[ὲ πιο ο5 οαἰοὶς εοτΓμΡΑ(ΗΥ. 

.... 

Οοττμπιραίαν ἀῑκῖί σφακελίσαι; Ὠᾶτπι 4υΗΠΙ Ρ8Ι5 ἐκ 

1οΐο οοτχαπιρίίασ, νείετος ἀϊσετο 1ά νΙῖαπι [οἱεπῖ σφάκελον, 

ᾳποά αΏῖ οαγπο[ς ρατβας ασοϊῖαί αἰῑῖδ ποπιπῖρις αρρε]- 

Ἰαπε, Ὑοσαί Ίίεπι Ἡϊρροοιαίε «ΟΑΓΠΕΠΙ ᾳπαο ριυϊτε[οΙε 

σαπρὰν, μυδῶσαν, σηποµένην αἰφιε αἰῖδ οἱϊαπππαπα Υοςᾶ- 

Ῥαμς, Αἲ υί ο εχ ἰοίο οογγυπηρίίαχ, σφάκελον α{ηγρεῖ, 

ηποά υἰῖαπι οἴπβις αοοϊά1ξ, πδῖ αἆ Γαρετ]εοία ϱΑΓΠο ΡετΠ]- 

οἷοία [Επ]ε9 ΡτοΏα]έ, ᾳππθ Ίπεο 1ρία Ιγήραπάο οοτταπηρίέ, 

ΧΧΙ. 

"Ὅμοά μδὶ οογγμπηρίµΥ, πποτδις αενµΙη ἆμγαι. 

Αρειίίπς ἀῑκ][Πεί ἰοίαπι αεἰαίεαι Ποππί, Ἠπροί αι- 
ίεπι 1ρβμ5 οἵΓβἱίο Ίαπο πωοπίθπι: { φπαπάο οδ]χ ΟΟΥΓΗΠΙ- 
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ο μό  ἀνίατον : ντου τὸ πάθηµα καὶ παραμένει τῷ 

βίῳ παντὶ ϱ) ἐξ αὐτοῦ κάκωσις. 

Φβ.. 
[201] Καὶ γὰρ τᾶλλα ὅσα μι ἐκ τοιούτου τρόπου σφα- 

κελίδευ, ἀλλ ἐν κατακλίσει µελανθείσης τῆς πτέρνης ὑπ' 

ἀμελείης τοῦ σχήματος ἢ ἓν κνήμη τρώματος γινομένου, 

ἐπικαίρου καὶ χρονίου καὶ κοινοῦ τῇ πτέρνη ἢ ἐν μηρῷ 
ἢ ἐπὶ ἄλλῳ νοσήµατι ὑπτιασμοῦ χρονίου γενοµένου, ὅμως 
καὶ τοῖσι τοιούτοισι χρόνια καὶ ὀχλώδεα καὶ πολλάκις 
ἀναθῥηγνύμενα, τν μὴ χρηστῇ μὲν µελέτη θεραπευθῆ, 
πολλῇ ὃ᾽ ἠσυχίη, ὥσε᾽ ἐκ τοῦ τοιούτου τρόπου σφακελἰ- 
ὄοντα κινδύνους μεγάλους τῷ σώματι παρέχει πρὸς τῇ 
ἄλλη λύμη. 

-- ---υ- 

3 π 3 ” ’ , 

Ουὐ µόνον, φησῖν, ἐκ τῶν προειρηµένων διαθέσεων ͵  

εἴωθε κακοῖσθαι τὸ τῆς πτέρνης ὁστοῦν, ἀλλὰ καὶ ταῖς 

χρονίαις ἐπικλίσεσιν, ἃς ὑπτιασμοὺς ὠνόμασεν, ἀμελῶς κει- 

Ραΐας, οα[ᾳ9 οιταΙοπεπι ΠΟΠ τοοῖρῖξ, αιποᾶᾳπο εκ «ο {ε- 

ααἴίασ τηδ]απα ἰοίαπι αεἰαίεπι Ἱοπιϊπῖς ἀπταί, 

ΧΣΧΠ. 
ΊΝαπι αἰιοφιῖπ μδὶ εαῖν Ίοο πιοᾶο ποπ οογγιπηρίεμν, [εὰ 

οιοᾷ πίδτε[εαε, ομία ἆμπι Ἱοπιο Ἰασεῖ πεβἰἰδεπίεγ Παδὶ- 

τς [ υεἰ ομία οἵμς Ίαπι ἁἱμ βταυε υηἰπις αεεερετῖῖ, 

ομοᾶ οαἰᾳ εείαπι [επιε, υεἰ υἰίαεί [επιοτὶς αμὲ αἰιετίμς 

α[}εείιως εαµ[α αμ ]αεμετίε; ἀἰμιμτπα ἴαπιει τες ε[ῖ εἰ 

πιοἰε[α. Τωπα [ωδίπᾶε τεετμάε[εῖε πὶ [ωπηπια ἀῑ]ιςεπεῖα 

εἰ Ίοπρα φμῖειε αἰἰεπάαεμγ. ()µαγε φμαεεµηφιιε Ίιοο πποᾶο 

εοτγτµππρμπίµτ )Ῥταείεγ αἰϊαπι πονατα εογροτὶ Γωπαῖπιεήτε 

Φµοφµε ρετίομίωτα α[Γεγπε. 

ζα]οῖς ο5, Ιπαυῖΐξ, ΠΟΠ πιοᾷο εκ ΡΓΟΡοΠΙΐ5 α[Πεοίῖρας 

ντατί {οἱαοῖ, Γεά εκ «ο αιοᾶᾷ οα]κ ἀῑα ]αοπεσίΐ, παπα Τεπι 

ὑπτιασμὸν ἀῑκίε, πὶρτεί[αεΙε {αθρο ααβπάο περ]ρεηίας {πογίΐ 
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µένή µελαίνεται πολλάκις ἡ πτέρνα. τοιαύτη δὲ Θέσις ἐστὶν 

ὕταν ἐπὶ σκληροῦ τε καίηταυ καὶ μὴ συνεχώς ἐπαίρηταυ, 

μηδ᾽ ἀεὶ Θερμαινομένη τὲ καὶ πιλουμένη πρὸς τῶν ὑποκει- 
μένων. διότο αἱρεθεὶς μεταποιεῖν τροχίσκον ἐξ ἐρίου µαλα- 

κοῦ, καλοῦσι δὲ ἔνιοι τρόφιον αὐτὸν ἄναλογον τῷ μµεγέθει 

τῆς πτέρνης ἔχοντα τὴν ἐντὸς ἑαυτοῦ κοιλότητα, καθ οὗ 

κυκλίσκου στηρίζοµεν οὕτως τὴν πτέρναν, ὡς αἱρεῖσθαι τὸ 

κάτωθεν αὐτοῦ µέρος, ὅπως ἄθλιπτύς τὲ ἅμα καὶ διαπνεύ- 

µενος καὶ ἀθέρμαντος φυλάττοιτο. | 

κ}. 
Λαὶ γὰρ πυρετοὶ ὑπεροξέες, ξυνεχέεο, τροµώδεες, Λυγγώ- 

δεες, γνώμης ἁπτόμενου καὶ ὀλιγήμερου κτεἰνοντές τὲ. 

Ἐν τῷ λῳ τῇ ὕτα /ἰγνεσθαί φήσιν  σφακελῳ της πτερνης ταυτα 7 Φλσίε», 
3 ” 5. ον ’ 3 

οὐ διότι τὸ ὁστοῦν αὐτῆς διαφθεἰρεται" τούτῳ γὰρ οὐδὲν 
τῶν ἄνω συνυπάρχει κατὼ τὸν αὐτὸν λόγον ἰδίαν ἔχοντυ 
περι}ραφὴν ἐπί τὲ τὰ πέριξ αὐτῆς σώματά τὲ ψαύοντα καὶ 

οο]]οσαία5, Τά απίεπι εγεπῖξ πὈΙ Γαρει απαρίαπι το ἆυτα 

οοπΙπείως, πεαπο [αρ]πᾶε αἰ{ο]ίας, {εἆ 16 ᾳπαο Γαβ]εοία 

Γαπῖ οεοπΗπεπίετ οα]εβί ῬγεπιΙίαχααθ, ΟΌὉποοῖτοα αἲίο]]ετ-- 

ἀᾳς ε[ι πιαἰαπάαςααε ογρίου]ας εκ Ίαπα πιο], Φ«Ἡεπι ὨΟΠ- 

ΠΠ] εκ Οταεοεῖς τρόφιον ἀῑοιπί, Έ]ας απἴεπι ονΙΠΙ 16- 

Γροπάετο ἀεδεί πιασαϊχάϊπα οφ]οίθ; 4πο οτρίοα]ο Πα οα]χ 

Γα]οϊίαν αἱ ἵπιαπι εἶας αἰἰο]]αίασ, πο οοπιρεϊπηαίασς», πθ 1π- 

οα]ε[οαί, πε εκ[ρίγατε Ῥτοβίρεβίυγ, 

ΧΧΠΠ. 
δεφμιπεμΥ επίπι [εργὶς αομέαο αἀπποάμπι εοπεϊπεηξευφµο ΟµΊΗ 

ἔγεπποτε, βπρι]ει, ππεπεῖς αἰεπαιίοπε, 4μαε ραιοῖς ἀῑεδις 

Ποπαίπεπι ργαεεὶρἰἑατεῖν 

Ἠαεο Πετὶ Ππηπίε αὈί οαἷκ οουγηπηρἰ{ΏΣσ, ΠΟΠ εὰ 4ο 

οαπ[α οπία ος αἰεπαίας: ἀρίαπι οπῖπ { Ρε [ο οἴγουπι- 

Γοεῖραίας πα]]απι Γαρεγίογάπα ρατίαπι αΠίοῖε, Γεά απ]α αἆ 

Ῥατίος φ«παο ὁρ[απι οἰπραπί χρβᾳμο α]ηραπίας εἶαρ ντ άαπη 
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τὰ συμπεφυκότα μεταλαμβάνειν τοῦ κατ αὐτὴν πάθους. 
διὼ τοῖτο καὶ τῶν ἄνω τοῦ σώματος μερών αἱ κακώσεις 
γίγνονται. ὃ }οῦν τένων ὁ συμφυόµενος αὐτῇ φλεγμήνας 
εὔδηλον ὅτυ καὶ τοὺς κατὼ γαστροκνηµίας μῦς ὕὅλους εἰς 

συμπάθειαν ἄξει τὴν γένεσιν ἐξ αὐτῶν ἔχων. εἰ ὃδ᾽ ἐκεῖνου 

πάθοιεν οἳ µίες, ἔτοιμον Ίδη καὶ τοῖς εἰς τούτους δια-- 

σπειροµένοις παθεῖν, ὥσπερ γε καὶ ταῖς ἀρτηρίαις' ἀλλὰ 
διὼ μὲν τὰς ἀρτηρίας ἢἡ καρδία συμπαθοῦσα, διὰ δὲ τῆς 
τῶν νεύρων οὐσίας ὃὁ ἐγκέφαλος. οὔσης οὖν τῆς καρδίας 

αὐτῆς τοῦ ἐμφύτου θερμοῦ πηγῆς, τοῦ δ᾽ ἐγκεφάλου καδ᾽ 
ἑαυτὸν μὲν ἔχοντος τὸ λογίζεσθαι, διὰ δὲ τών μυῶν κινεῖν 
τὰ μόρια τας προαιρετικὰς ὠνομασμένας κινήσεις ἀκόλου- 
Θόν ἔστι, πυρετὸν μὲν γίγνεσθαι διὰ τὴν καρδίαν, παρα- 
φροσύνας δὲ διὰ τὸν ἐγκέφαλον, τρόμους τὲ καὶ σπασμοὺς 
διὰ τοὺς μύας, λύγγας δὲ διὰ τὸν σεόµαχον, ἐπειδὴ πλέον 

μετέχει νεύρων. 

Ρετήπεῖ, Ιάοίτοο [αρετίοτες ᾳἩοφιθ οοτροσίθ Ρρατίε Ια9- 

ἀαπίατ. Ομοτάα Ιστ αααε σα]οί αππεοϊϊίας, αδί Ἱπῇαπη-- 

πιαῖοπε ἰεπεαίας, ππυ[σα]ο ααἶάεπι Ῥο[ιετῖοτῖ Ρασ!ῖ ογι]- 

η ᾳµαθ οαγποία Ῥτοπιϊπεί Ρρτορίε οοπ[οςίμπι αβλοῖεί, 

ααυσπα αἳ 1ρῇ9 οτἰαίαν. ΘΟπίρθας πιυ[οσ]ῖ θῇεο[ῖς πετνί ααὶ 

Ρετ εο5 ἁιτραππίατ Ῥτοπηρίο Ἰεεάεπίας, απεπιαάπιοάσπι 

εἴ ατιεγῖαθ Ρετ απα5 οος Ἠοκας ΓεπΗξ, [οί ρετ πεσνοῬ 

οεγεβταπι. θεά ααοπῖαπι οος Πππα[ῖ οα]οτῖ {οη5 εΙ, οε- 

τεῦτιπι Υετο Ρος [ε τα[οπῖς ἀοπιο]Ι]απι ἨαΡεί εἴ ρε πιι]- 

{ου]ο5 ρατίεδ πιογεί πιοία 4πεπι νο]απίατίαπι ἀῑομηῖ, ο0Π-- 

{εαπεπς ε[ι αἱ Ρτορίει οοτ Τερτῖς οσἰαῖας, πιεηῖῖ αΠεπα[ῖο 

Ρτορίεσ οεγεῦγιαπα, ἴγοπιος ΠΕΓΥΟΥΙΠΠ(Ίε ἀἰ[επ[ο ρτορίεΓ 

πιη[ου]ος, Πηρα]ίας Ῥτορίες Ποπιασµπα, ααὶ Ῥ]ατίπιαπα Πε-- 

νοίας ε{, 
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κό’. 
[505] Τένοιτο ὃ᾽ ἂν καὶ φλεβών αἱμοῤῥύων πελιώσιες, 

ναυσιώσιες καὶ γαγ}γθαινώσιες ὑπὸ τῆς πιέσιος, γένουτο 
ὃ᾽ ἂν ταῦτα ἔξω τοῦ ἄλλου σφακελισμοῦ. ταῦτα μὲν οὖν 
εἴρηται οἷα τὰ ἰσχυρότατα Θλάσματα γίνεται, ταῦτα μὲν- 
του πλεῖστα ἠσυχαίως ἀμφιθλᾶται καὶ οὐδεμίη πολλὴ 

"οπουδὴ τῆς μελέτης, ἀλλ ὅμως ὀρθώρ γΣ δεῖ χειρίδειν. 

ἐπὴν μένεου ἰσχυρὸν δόξη εἶναι τὸ ἐρεισμα, τά τὰ εἰρη- 

μένα ποιέειν χρή. 

Αἰμόῤῥους μὲν φλέβας ὀνομάδευ τὰς µεγάλας, ἐπειδὴ 

διαιρουµένων αὐτῶν αἱμοθῥαγίαυ γίγνονται μὴ συμβαίνουσαυ 

κατὰ τὼς µικράς. ὀλίγον τὲ γὰρ ἐπὶ τούτων ἐκχεῖται τὸ 
αἷμα καὶ ταχέως περιπήγνυταυ τοῖς χείλεσι τῆς διαιρέσεως 

ὃ βλαβήσεται. ναυσιώσεις ὠνόμασεν ἰδίως ἀπὸ τῶν ναυ- 

᾽ειώντων καὶ διὰ τοῦε ἐμούντων ποιήσας τοὔνομα. γαυ- 
σίαν γὰρ τὴν ναυτίὰν ὀνομάξουσιν οἱ "{ωνες καὶ σχεδὸν ἃς 

ἔμπροσθεν ἐκχυμώσεις ἐκάλεσξ, ταύτας νῦν ναυσιώ- (647) 

ΧΧΙΥ, 

Ες αοοεάμπε νεπατηπι [απβμίπεπα Γμπάεπεῖμτα [ἱνου, παµΓεα, 

βαήβγαεπα, Όαμ[α εοπιρτε[ῇο ε. Ῥο[]ωπε Ίαεο αἰίο- 

ομίῃ ἐπείάεγε, εεἰαππ[ι πὶμι] οο’γπηραιµγ.  Ἡαείεις ἄε 

Ἡς φμαε [αρεγνεπῖμπε, μδὶ ἰοιμς φε]επιεπς αἀπιο άμα Γμε- 

Σε, Ῥίεγαφμε ἔαπιεπ Ιευϊτεγ οοἰίάμπεμτ, πεφμο Τια ππα-- 

Έπωπα [ἐωάίμπι εἰ ἁ[ίρεπιῖαπι εκὶδιµπε, [εὰ ομγατὶ πι 

οππΐπις Τεεἰε ἀεῦεπι. Θιμοά[ι οα[ως υἱάεαειγ α[ρετίοτ, 

Γμείγε οροτιεε αἰίαφμε ε{ῃεεγε 9φαε Ργορο/ιμῖ, 

Βαπραίπετι Γαπᾶεπίες Ιπ{ε]]οσῖῖ νεπας ϱΤαΠάΙΟΥΕ5; 4παΠ- 

ἀοφαϊάεπι 19 ἀῑνίβς [απσαῖθ εβιπαϊταχ, ᾳαοά αχἰραῖς νεπῖς 

ποἨ αοοϊἀΙ[, Ῥαταπα επἶπι αἲ ή [αησαΐ ργοΏαῖ{ οε]εγΙζογ-- 

απθ οἶτεα ποχᾶπι 1Π ογἶδ Ῥ]άρας ΟΟΠΟΓΕΙΟΙΕ. Ναμί[εᾶαθ πο- 

πηει ἀῑσιί α παμ[εαπῆΡρας αἴαπο εᾱ 4ο οαπία νοπιεπΗβας, 

απαπι αρρε]αν]ΐ ναυσἰωσιν, απππι 1οπε φαυτίαν͵, 1 εῇι 

παυ(εαπα, Πο ο... 4ο {εγο αποᾷ απίε ἀῑχ]ί χυµώσεις 

νοσαξ Ώμπο φαυσιώσεις υῬὶ Υεπας {αηβαίπεπι εκ{ραιιη! εί 
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σεις εἶπεν, ὅταν αἱ φλέβες ἀποπτύουσί τὲ καὶ οἷον ἐμοῦσιν ἐξ 
αὐτῶν αἷμα βαρυνόμεναυ διά τὲ τὴν σφών αὐεῶν ἀσθένειαν, 

ὧν ἐκ τοῦ φλεγμαίνειν ἴσχουσι καὶ διὰ τὸ πλῆθός τε καὶ 
κακίαν αὐτοῦ τοῦ αἵματος. πρόδηλον γὰρ ὡς ἐν τῇ τοιαύτη 
διαθέσει διαφΏείρεται. Ίαγγραινώσεις δὲ φλεβών εἶπε τὰς 
δι ὑπερβολὴν τῆς σλεγμονῆς αὐτῶν ἀκολουθούσας νεκρώ- 

σεις, τὰ δὲ πάντα φησὶ διὰ τὴν μοχθηρὰν ἐπίδεσιν, ἧἦς καὶ 
αὐτῆς ἐστι δύο κεφάλαια, τό τὲ Ἰωρισθῆναυ τὴν πτέρναν 

ὑπ αὐτῆς γυμνὴν γιγνομένην καὶ τὸ δλιβῆναι σφοδρώς τὰ 
δεξάμενα τὰς ἐπιβολὼς τῶν ὀθονίων μύρια. µελέτης δὲ 

πρόδηλον ὅτι τῆς ἐπιμελείας λέγει κατὰ σύνηθες τοῦτο τοῖς 

Ἅ]ωσι καὶ πολλάκις ἐπὶ τούτου σημαιγομένου καὶ αὐτὸς 
ἐχρήσατο τῇ προσηγορίᾳ. 

κε. 

Καὶ τὴν ἐπίδεσιν εν πλείστην ποιέεσθαι ἀμφὶ τὴν πτέρ- 
νην περιβάλλοντα ἄλλοτε πρὸς τὰ ἄκρα ποδὸς ἀντιπερι- 
βάλλοντα, ἄλλοτε πρὸς τῷ µέσα, ἄλλοτε πρὸς τὰ περὶ 
τὴν κνήµην. προσεπιδεν δὲ καὶ τὰ πλησίον πάντα καὶ 

πα νοπιυηῖ, ορρτγείῖας ἴαπι Γαα ἠπιρεοϊ]]ίαίο απαπα Ἱπ[απι- 

ηα!1ο ατα, πι ποα]ίο νυΠϊο[οααο {αησαῖπε Ύπεπι ϱ0Ἡ-- 

βαί (μ0Ῥ. Πα]αςπιοάἱ αΠεοίῖρας νυιατί. ϐΟδηρταεπαπι γοοανῖε 

ο πι ψεηαε εχ 1πρεπίϊ Ππ{Παπιπιαῖοπο επιογ]ππῖαγ. Όπο- 

ταπι οπιπίμιπ οαυ/[απι εἶ[ῖο α[ιπιαϊ α)Γεπαιῃ νΙπεΙεπ(1 τα- 

Ποπεπα 4πάε ἀπρίες σοαριί Ἰαρεί, ππαπαι φποά οαἱοεπι πο 

οοπιργε]ιεπά1έ, [εά πιιάαπι τε]πφαῖς α[εταπι αιιοἆ Ρρατίες 

ᾳπας οοπιρ]οοβίαχ ατείῖας αἀ[χιπσιί, ἨὨήσεπ[ῖαπι εχρτείΠ 

νοοαβι]ο μελέτης: Πο επῖπι αὐ Ιοπίρας αρρε]]ατὶ [οἱεί εἲ 

8ῦ 1Ρίο [αερίης ποππαίατ, 

ΧΧΥ, 

Ε.[οἴαππφιιε πιααῖπια επ ρατίε αἆ εαἶοεπι ἆατε εἰ πιοᾶο 

εἶτοα ΕΛΙΓΕΠΙΜΠΙ μεάεπα, πποἆο οἶγοα ππεάἰμπα, πποάο εἰίαιη 

οἶτοα εἴμς οὔνοίνετε; ἐμπι 9µαε Πῖς ργοπίπια [μὲ Ἰεῖπο 
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ἔνθεν καὶ ἔνθεν, ὥσπερ καὶ πρὀσθεν εἴρηται, καὶ ἴσχυ-- 

, 3 
ϱἡν μὲν μὴ ποιέεσθἀν τὴν πἰεσεν. 

Τὴν ἐναντίαν ἐπίδεσιν ἐπαινεῖ τὴν τοῖς πολλοῖς συνήθη, 

ἣν ἔμπροσθεν ἐμέμψατο, καθ ἣν ἐκ τῶν ἄλλων μερῶν τοῦ 
Ν αρ τ ] , 3 η Δ ς / ] 3 

ποδὸς ἐπὶ τὴν φλέβα ἐκτείνεταυ 10 αἷμα. ᾿προσήκει γαρ εξ 

ἐκείνης τὼ ἄλλα τὴν περιουσίαν τῶν χυμῶν πτέρνης ἐπιδου-- 
µένης, ὡς ἐπὶ τῶν καταγμάτων ἔμπροσθεν ἐπέδειξε καὶ τὰς 

, 3 9 ” 3 ’ ΄᾽- ’ 3} 5 

πλείστας ἐπιβολὰς τῶν ὀδονίων αυτῆς λαβούσης μαι (σχυ- 

οἡν μὲν μὲ ποιεῖσθαι τὴν πἰεσιν. 

αστ. 

[503]. ᾿Εν πολλοῖσι δὲ τοῖς ὀθονίοισιν. 

” Π 3 ῃ ϱ η 9 ’ ” 3 
Ζιρηταί µου καὶ προσθεν ὅτυ τὴν ασφαλειαν της εἐπι- 

δέσεως ἢ τῇ πιέσευ κελεύευ ποιεῖν ἢ τῷ πλήθευ τῶν ὀ8ο- 
νίων ἐργάδεσθαυ τὴν ἀσφάλειαν οὕτως τῆς τάσεως ἐσχυρῶς. 

αἴφμε ]έπο οπιπία εοππρτεπεπᾶάετε, φμεπιαάπιοάμπι /Γωρτα 

ο[επ[ μπι ε[, πεφµε ατεῖε αἀπιοάμπι αἰ[ίρατε, 

Ὑπποϊεπά1 ταϊίοπεπι Ῥτοβαί οοπίταγίαπι 1Ι α παπα Γα-- 

Ῥτα ἀαπιπανίξ 4«Ἡπεαε αραᾶ πιά]ος {πα α[α ε{Ι, [αβ αιια 

{αησιῖς εκ αἰῖς ρατῖρας Ρεάῖς αἆ οαἱοσπι {γαπδπ μίας, 

Ώεβεπιας επῖπι {αρθταπίθς {Γασοο 4 οαἱοε αἆ 8ἰῑας ραγίες 

ἀερεῖ]ετε Ίππο νἰποίεπίες, αποπιοάο [αρτα αἆ {τασίιγας 

ἀοουῖὲ {α[οἴαππαε πιακῖπια εκ. ρατίε 1ρ[ οῬΏγο]γεπίθς, ποπ 

{απιεη πη]πις ατοίαηίες. 

ΧχΧγΙ. 

δεὰ Ιἰπεεογμπα ΠΜΙΠΕΥΗΤΠ αμβετο. 

Ία Γαρεσίογίθας οἴῖ]απι ἀπάΙσανίπιας Ἡϊρρουγαίεια γε]]ε 

τί υπο] Βσπαίαίεπι νε] {α[εἴαταπα ΠἩπΙΕΓΟ πποµαπιαν νε! 

ατοἰ]μς5 α[γιησεπάο, 



Αψθ, 
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”4μεινον δὲ καὶ ἐλλέβορον. πιπίσκειν αὐθήμερον ἡ) τῇ ὑστε- 
ραίΐη, ἀπολῦσαι δὲ τριταῖον καὶ αὖθις μετεπιδῆσαι. 

Οὐ µόνον ἕνεκα τοῦ κενώσαι τὸ περίττωµα δίδωσιν ἐλ- 
λέβορον, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀντισπάσεως χάριν.. εὔδηλον γὰρ ὅτυ 
τὸν λευκὸν δίδωσιν ὃς ἐμέτους κινεῖ φθάνων εἰς τὴν ἄνω 

αστέρα ἐξ ὅλου τοῦ σώματος ἐπισπᾶσθαι, πλὴν. εἰς τὰς 

τῶν ἐντέρων ἕλικας αὐτὸν κατονήγθῆνοι. .τὅτυ δὲ τὸν λευ-- 

κὸν ἐλλέβορον δίδωσι καξ ὧν ἐπιφέρει δῆλονιε ἐφεξῆς ῥὲν 

}άρ φησιν, αλλ εἰ μὲν ἀπύρετος ᾖ, φαρμακεύειν ἄνω χρὴ, 

ὥσπερ εἴρηται. τὸ μὲν δὴ κενοῦσθαι τὼ περιττὼ τῶν οὗ- 
τως ἐχόντων, ἀντισπᾶσθαυ δὲ πρὸς τάναντία µόρία τῶν πὲ- 
πονθότων τοὺς χυμοὺς, ὅτε µεγάλως ὠφελεῖ δῆλον. εἰ δὲ 
δι ἐλλεβόρου Λλευκοῦ τοῦτο ποιητέον, οὐκέτι δῆλον. ΄ εἴωθε 

7ὰρ ἐνίοτε πνίγειν, ὅταν χυμοὺς παχεῖς 1) γλίσχρους ἓν αἎ- 
τῷ πολλοὺς τὸ σώμα πἐριέχει, διὸ καὶ προδιαλύοµεν αὐτοὺς 

ΧΧΥΠ. τομ: 
Ῥγαε[αι φεγαίγµτη εοᾶεπι ἄίε εροέµπι. νεὶ οεγἰε ρο[ἐετίοτὶ, 

Ῥταείετοεα τετιῖο ἀῑε τε[οίνετε εἰ τιγ[ς ἀε[ίρατε. 
«αῤ 

γεταίαπι Ρροϊπῖ. Ῥχπε[ίαί, πος ϱο ποπαῖπο {απίππι πα 

απαε [πρετ[απί ρατρεί, [εά εἰ 1π αἰίαπι ρατίεπι ανετίαί. 

Ο0οπβαί απίοπα ἀατῖ αἩ Ἡιρροοταίε α]θαπι ᾳποά γοποτιπα 

εχοῖίαῖ εἰ α ἴοίο «ΟΓΡΟΤΘ πιαίετίαπα 1Π νεπίπου]άπι αὖοςαί, 

Ῥτίαςφιαπι αἆ Ἱπίεβίποταχα πας ἀεάποαίητ. Οποά αμέεπι 

αἴθαπι Ιπίε]]σί ἀερεαί Ρίαπο ]ϊοεί ες {εηπεπίρις οο[11»: 

6ετο. Ἱπασίί επίπι, [εᾷ { Ἡοπιο ναοαί {ερτε, ρε [πρε- 

τ]ογᾶ οοπνεπί Ραγραγε, Ποπξ ἀῑοίαπι εἰ. Οτποά 1βίέαν ος 

ᾳπαο [αρεταπέ αϊ]ίος εἀμοαπίατ, αποάφαθ: αἆ- οοπ!γασίαπι 

Ῥατίεπι αἴᾳπε αΠεοία εβ πιαϊεγίαπι ἀερεί]εγο πιαβπΙπῃ Πιο-- 

πηθηίηπι Ἰαρθαί. εν]ἀεπια([Ππιο αΡρρατος; αἲ Ἠππι 4ἱΡο γε- 
ταίτο ππο]τὶ ἀᾷ εκρεᾶίαί ποπάπτα εβ πιαμε[ίαπι: Ππαησι- 

Ίατε επῖπι ἀπίετάππι {οἶει, αβῖ τεάαπᾶαϊ 1π οοτροτο ρ]ᾳ- 

Ώπο[ας Γαοομ9 απῖ οια[αθ, Όποοΐχοα Πίο Ρεμς ἀβρανὶ 
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τῇ Λεπτυνούση διαίτῃ χρωµενοι» περὶ ἧς ὅλον ἔχεις ἡμέτε- 

ϱον ὑπόμνημα. τὸ τοίνυν διδόναι τὸν ἐλλέβορον ἄνευ τοι 

προδιαιτῆσαυ σφαλερὸν, ἀδήλου γε ὄντος ἐπὶ πολλῶν ὁποίους 

ἔχει τὸ σώμα Ἰυμούο. ἴσως οὖν ἐπὶ τῶν τότε σωμάτων. 

ἀκινδύνως ἐχρῆτο τῷ Λευκῷ ἐλλεβόρῳ διὼ τὴν δίαιταν ὧν 
ἐθερώπευεν ἀνθρώπων, οὐκ ἀπολαυσεικὴν καὶ ἀργὸν οὖσαν, 
ἆλλ᾽ ἐν πόνοις μὲν πολλοῖς, ἐδέσμασι δὲ ὀλίγοις, ὡς μὴ πᾶ- 
χος ἀθροίζεσθαι χυμῶν. (σμεν γὰρ ὅτι τοὺς τοιούιους ἄρ- 
γίαυ τε καὶ πλησμοναὶ γεννῶσιν. εἰ δὲ καὶ τὴν ἐσχὺν ἕν- 

γοήσεις τῶν τὀτὲ σωμάτων ἐκ τῆς εἰρημένης διαίτης  γιγνο- 

µένην, ἔτι καὶ μᾶλλον αὐτῷ συγχωρήσεις ἑλλέβορον αὐτοῖς 
διδόναι, δυναµένων γε τῶν τότε ἀνθρώπων ἀντέχειν πρὸς 

. ” 

τας τῶν ἐμέτων ταλαιπωρίαςν 

κ. 
Σημεία δὲ τάδε ἦν παλιγκοταίνευ ἢ οὔ. ἐπὴν μὲν τὼ ἔκ- 

” ” ᾿ 3 . 

χυμώματα τῶν φλεβῶν καὶ τὼ µελάσματα καὶ τα. έγγυς 

ον 
ἀερεί νῖοία εσίο ππαπᾶΙ νίπι Ἰαρεπίε, ἄε απο ἰοίαπι  Ἱ]-- 

Ῥτιαπι οοπιρο[αήπαμα, Εα]]αοϊ[Ππιαπη 9Υσο ε[ νοεγαίταπα ἆατο 

απίε(παπι οοτρΏδ γνἱὶοία ῥρταερατείατ, απππι [αερῖπθ ΠΟΠ 

{αοῖ]ε ΕΠ αἱ απα]ες  οοχροτί [αρετ[ιπί [αοοί ἀϊρπο[οαπίπγ. 

ἨΗιρροογαίις [αεομ]ο νεταίταπα αἶθαπι {οτία[[ο Μμίο [οἶνερα- 

ἴατ οἨ ταίοπεπα γνιοίαπ5 6ογαπ Ἡοπιῖπαπα απῖ ουγαραπίας, 

Ου] ν]Ίίαε σεπας6 ποπ οΙο[απι Γεαπεβραπίατ ααἲ ΙΠπίεπιρεταπς, 

Γεὰ Ιαροτίο[απαι ραποΐσαιε αἰπιεηίῖς εταπί οοπίεπ{Ι, Πο τί 

οχα[[ος {πσσος ππ]]α ταϊοπο οοπίγα]ετεπῖ,  ἨΝεφαε΄ επῖπι 

πος Ἰαῖει Πεγί ιο απαπι οἱο {μπι αραπάαπίῖα,. Οποά[Π 

νῖπι αε[πιανοτῖς οοχροταπι εἶας [αεοι ομαπ ες εἶαδ- 
πιοᾷϊ ν]οία οοπιραταβαπέ, πιᾶσὶς άλας ἀατί νεταίταπα Ῥετ- 

πλ] [εγ]ς, ΟΠΠ 4ααθ νοπϊίαο α[οτί Ιποοπηπιοᾶε {εγτε Ἰο- 

πη]πες 111 {αοῖ]ο Ροίποτίπε. ς 

ΧΧΥΠΙ. ᾿ 

Έα ἐο αμἰεπι ἐπεε[[ἐρτειεΥ Γαειέγτα πεΕπε [με μὲ ᾖιὶ α[γεοιις 

τεεγμᾶε[οαπὲ. Ίναπιφιιε μδὶ [απο μὲν α ϱεπῖς έγαποζω[ως 
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ἐκείνων ὑπέρυῦθρα Ἰίνεταυ καὶ ὑπόσκληρα, κίνδυνος πα-- 

λιγκοτῆσαιυ. 

[204] Ἰὰ κακοήθη παθήματα παλίγκοτα καλεῖ καὶ 
τὸ παλιγκοταίνειν τὸ οἷον πάλιν κακοηθεύεσθαι. σημεῖα δέ 
σε διδάσκευ τῆς κακοηθείας τῶν προκειµένων ὑπὲρ ὦν ὁ 
λόγος, ἅτινα σημεῖα τὸ κεφάλαιον ἔχει φλεγμονῆς γένεσιν, 
) αντὶ παντὸς ἐφυλάττετο μὴ γενέσθαι. πάσης οὖν φλεγμο- 
νῆς ἐρυθρότερόν τε καὶ σκληρότερον ἐργαζομένης τὸ δέρµα, 
τούτων οὐδ᾽ ἕτερον χρὴ γενέσθαι κατα τὰ πεπονθότα μόρια. 
μαλακὼ δὲ εἶναι καὶ ὑπόχλωρα τὸ ἐκχυμώματα δεῖ, βούλεταυ 

γὰρ ἐκπυΐσκειν αὐτὰ χωρὶς φλεγμονῆς, ὡὧστε τοῦ μὲν μὴ φλε- 

γμαίνειν ἐστὶ σημεῖον, εἰ µαλακότης μὲν ὑπάρχευ τοῖς µέλε- 

σιν, ἐρυθρότης δὲ οὐχ ὑπάρχει. τοῦ δὲ μὴ ἐκπυῆσαι τὸ 
οἱδ᾽ ἕτερον ἔχειν χρώμα, μήτε τὸ ἐρυθρὸν μήτε τὸ μέλαν. 
τὸ μὲν γὰρ ἐρυθρὸν φλεγμαίνειν αὐτὰ, τὸ ὃ᾽ ὅλως δη μέ- 
λαν μήτε κρατεῖσθαυ μήτε πέιτεσθαιυ ὑπὸ τῆς φύσεως, 

ἀλλά γε θρόμβος τὸ αἷμα. τοῦτο γὰρ αὐτῷ συμβαίνευ χρο- 

πἰργέεῖίες εἰ Φµαε ]ῖς ρτοπίπια [ιὲ Γμζγωδίοιιᾶα Γωιε ει 

Γμδάμτα, μετίεμίωπα ε[ὲ πε τεογιάε[οαπε, 

Μα]ος α[εοίᾳπς ααῖ τεοταάε[οαπί νοσαί παλέγκοτα πα-- 

Φήματα εἰ παλιγκοταίνειν ἀῑοῖι απα[ πιαία τατ[ας Πε], 
Ώουεί απῖεσι αυ1ρας {πάἶοΙ] οορπο[οαπίαχ Ῥτορο[ α[εοίμς, 

ααπάο {αἴαχαπα ε[ι αξ τατ[ας πια Παπῖ, ᾳμαθ 1πάϊοία αἆ 

Παρευνεπεπίεπι ἱπβαπιπιαίίοπεπη [ρεοίαπῖ, αφ παπα πα Ργἰπιϊς 

οανῖῖ πε οτ]τείατ. Οπαε]ρεί ἀριίαν Ππῃαπιπια[ῖο ταρ]οῃ-- 

ἀϊογεπι ἀατίογεπιααθ οιίεπι εἰ[Ποῖί, αποταπ πεμίταπι ΟΡΙΙ8 

ε[ι α[εο[ῖς ραγΗθης5. Μο]]ῖς επῖπι ε[ε ἀερεί αο ΓαΏν]σίαϊς 

Γαηραῖς α νεηῖ ἱγαπδίαία, Ίμπο επῖπι νο]αῖί οἰίτα ἱπ[]απι-- 

πιαίίοποπα [αρραχατε, ΘΟιατε [4 ππεπιΘγαπα πιο]]ο Πί οἱ ΠΟὮ 

ταρεαί, ΠπΠαπιπιαίίοπεπι αβε[ῖε ἀεπιοπ[ϊναδαί,  Δυρριταπ!]6 

[αηραϊπῖς Ιπά]οίαπι επΙέ οαγθπεῖα αἰγίηδηιιο οοἰοσῖδ, ταροχ]9 

[οἶ]σεί αἱ π]ρτ]αεῖ, ἈΝαπι αδί ταβεσ ε{ί, {ηβαπιπιατί, αὈἱ εκ 

ἰοίο πῖρες ε[ί, πεφιο Γαρετατί, πεφιε οοποοφαί {ε α παϊυγα 

ἀεπαποίαπέ, Γεά οοπογείαπι ε[θ,. Ἠοο επίπι 1Ρ[ αοοϊα1ῖ, 
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νιζομένῳ, κἀν ἐντὸς τοῦ σώματος ἐκχυδῇ, κανταῦθα μὲν 

οὐδέποτ ἐκπυΐσκεται, κατὰ δὲ τὸ σώμα κρατούσης μὲν τῆς 
φύσεως εἰς πῦον μεταβάλλει, μὴ κρατούσης δὲ σήπεται τὸν 
αὐτὸν τρόπον ὥσπερ ἐκτὸς ἢ καὶ μᾶλλον, ὅτι Θερμόν ἐστυ 
τὸ χωρίον ἐν ᾧ περιέχεται. 

κό. 
᾽Αλλ᾽ ἢν μὲν ἀπύρετος ᾖ, φαρμακεύειν ἄνω χρὴ, ὥσπερ εἴ- 

ϱηται, καὶ ὅσα μὴ ξυνεχῆ πυρεταίνηταυ τν δὲ ξυνεχῆ 

πιρεταίνηται, μὴ Φαρμακεύειν. ἀπέχειν δὲ συτίων καὶ 

ῥοφημάτων, ποτῷ δὲ χρῆσθαυ ὕδατι καὶ μὴ οἴνω, ἀλλὰ 
ὀξυγλυκεῖ. 

Σύνηθες αὐτῷ τὸ Φαρμακεύειν οὖκ ἐπὶ πάσης προσ- 
σορᾶς φαρμάκου λέγειν, ἆλλ᾽ ἐπὶ τῆς τῶν καθαιρόντων µό- 
νης. ἐκέλευσε δὲ νῦν ἑλλέβορον αὐθημερὸν ἢ τῇ ὑστέρῃ 
διδόναι, πρὶν ἄρξασθαυ φλεγμαίνειν δηλονότι τὰ μύρια καὶ 
πυρέττειν τὸν ἄνθρωπον. εἰ. δὲ πυρετῆναι φθασειεν, εἰ δὲ 

πῬα πας επίτα γεηαθ πιαπεαῖ, εἰῑαπι[Π 1π ΟΟΥΡΟΤΕ 6ΟΠ- 

Ἠπεαίας, Παπϊάεπι 1π ϱο οα[α παπαιᾶπι ἵπ Ῥηα5 γεγηίυγ. 

Οοπίτα { παΐυτα ἵπ ΟΟΤΡΟΤΘ {Ἡρετεῖ, γετβίας 1π Ρας; β 

εα νἰποαίατ, Ῥπίτε[εϊε Ποπ [εοις αο αβῖ οχίτα οοτρις εἴῖ, 

αἴφιε αἆεο πιασῖς, ααππι 1π οβΗάο Ίοοο τεπεαίατ. 

ΧΧΙΣΧ. 
δεά [ Ἰοπιο ναεαε [εὂγε, φοπῖεµ ρητβείµγ, [μὲ ἀῑσίιμ 

ε[ἴ: ἰάεπι εοπνεπῖε [ι [εῦτὶς (τε, [εὰ ποπ εοπεῖπια. δι 

εα ποπ ἴπιεγπιιιαε, αὐ[ιπεπάμπι α Ῥιγβαξίοπε, α οἶδο 

ει [ογδίείοπε, αφµα ροιμὶ ἁαπᾶα, υἱαπάμπι υἱπμπα, [εὰ 

ποπ ὀξυγλυκές. 

Ῥπχραγε φαρμαμεύειν ἀῑκῖί, Οοπ[αενίί επῖπι ΗΙρρο- 

οταῖες τ1[αχραγτε 14 γοοδρι]απ ποια πλῬὶ ααβενῖς πιεάϊῖσα- 

πιεπία αἀλλρεί, Γεά [οἶαπι αῬί ρατραπίία. Εταεοῖρίί απίεπι 
πἳ γεταϊταπι εοάεπι ἀῑε ἀείατ νε] ροβετιοτὶ Ρτίπδᾳπᾶπι 1π-- 

Παπιπια[ῖο ἵπ αΏεοίῖ ρατῖδριας οτἶαίαχ αἰᾳαπο Ἠοπιο Σευτί- 
οἵξεί,. Θεά Π {εργῖς Ργπεγεπεσίε, Πᾳπϊάεπι Ιεγῖθ ε[ί, νε- 

6ΑΙ.ΕΝῦΌ8 ΤΟΜΟ ΧγΙΠο ΡΑΒ8Θ ΙΙ. σε 
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Ὁ - « 3 ο Ἀ 3. ’ ς - 4 2ς» 2 ἕ 

ἐπιεικῶς ὅμως ἐπιδιδόναι τον ἑλλέβορον, ἡμεις δὲ οὐδ' απυ- 
. .ω ῃ 3 » 3 3 

θέιω τολμώμεν διδόναι, εἰ σφοδρῶς, οὐδὲ δίδωσιν, ἀλλὰ καὶ 
- ’ ς 

σφοδροιάτως διαιτᾷ, μήτε σιτία μήτε ῥοφήματα προσφέ- 

θων ἐπὶ ποτοῦ τὲ μόνου διαιτῶν οὐκ οἴνου δηλονότι, τοῖτο 

/αρ εὔδηλον, εἰ καὶ μηδὲν αὐτῷ ἐγεγράφει, κωλύων (548) 
διδόναι τὸν οἴνον, αλλ ἐπὶ τοῦ καλουμένου ὀξυγλυκέος ἢ καὶ 

.) -” -- 3 - ’ 

µελικράτου. τούτοις γὰρ χθῆται ποιοῖς ἐν τῇ λεπτοιάτη 
διαίτη καὶ τρίτῳ πρὸς αὐτοῖς ὀξυμέλιτι, ὃ δια μέλιτος καὶ 
”, ν ’ . 3 3. Π , , 3 Δ 

ὄξους σκέυαξεται. ΄ τὸ ὅ ὀξυγλυκὲς γλυκυιατων κηρίων ἐστὶν 
. , 3 ’ ”, -” 

απόβρεγµά τὲ καὶ αφέψημα, καθαπερ ἔτι καὶ νῦν γίγνεται 

κατὰ τὴν Έλλαδα τρόπῳ τῷδε, κηρἰον ἐκθλίψαντες τὸ μέλι 
͵ 3 / Ν ο ” 3/ ς / 

βάλλουσιν εἰς λέβητα κπαθαρον ὕδωρ ἔχοντα, κάπειτα ἕψη- 

σαντὲς, ἄχρις ἂν ἑκαιῶς αὐτοῖς δύξη τὰ κηρία τὴν ἐν αὐ- 

τοῖς ἡγρότητα πᾶσαν ἐναποτεθεῖσθαι τῷ ὕδατι, κατατίθεν- 

ται καὶ φυλάττυυσι καὶ χρώὠνται τοῦ θέρους, ὡς ἂν ἀδίψω 
΄ ω, -” - Φε, 

πόµατι κερανχύντες ὕδατι φυχρῷ. τούτῳ τοίνυν τῷ ὀὄξυ- 
- ελα ᾿ κ 5 ΄ Π - 3 ο] 

γλυκει χρήσθαι καὶ ὁ /πποκρατης κελεύει. Ίρῆσθαι ὃ αν 
3 ” 3 Δ δε. 

[50ῦ] καὶ µελικράτῳ μὴ παρόντος αὐτοῦ, οὐ μὴν ὀξυμέ- 

γαίγο πἰΙ]οππῖπας ΠΠ ίμχσ, Ἡος8 Υ6χο ποσα ΙΠίθρτο Ἰουηίπα 

ἆαγα νεγαίγααι αιάεπιςς, { νεΙεπιεήδ, ποπ υαΠίας; {[εά 

πιακΊπιαμι. ΔΡ [Ποπ {ἶαπη Ἰπιροταί, ΠΟΠ εἶρο, πον [ουριίοπθ 

πίθεης [οἶαπῃ Ροίοπεπα αἀλμίρεί, πεφαε απο νἰπῖ, φποά, ᾖ- 

οεί Παδπαπα ροϊυ][Πεε, {απίεπάααι ε[[αε πιαπῖΓεβαπα εγα. 

Γογηιῖ απἴεπα πἱ αεσετ εα ροίίοης πίαίας ᾳπααο ἀῑοῖίας 

ὀξυγλυκὲς γε] εἰἶαπα πηα]ία: Ἴαεο θιΙτη ροίαῖ ρταεβαί ἵη 

επαί[μπιο νῖοίαι ο (ογῖαιι αἆ Ἠαθο οχγπιθὶ αποά εκ 
Πιη][α εἰ εοθίο οοπβία:, [εὰ ὀξυγλυκὲς {ανος Ἰαθαί ἀπ]οϊ[ι-- 

Πιο ΙΠασσταίος αἴφαα Ιποοείος, [Που οἴίαπ Ώπηο Ἰπ Ηε]]αάε 

οομηροπῖίας, ο]ας τα[ῖο εί: {Ανί εκρτεί[ο πια]ίε ἵπ οἶ]απι 

εοπ]ἰοϊαπῖας παπα Ῥατα ἆᾳαα Πές ἵππι 1ηΕετνεΠῖ, ἆοπεο 

ΟΠΊΠΕΠΙ Ῥτογ[ας ΗΠΠΙΟΥΕΠΙ 1Π αζαα Ρρο[α][ε νιάεαπίατ. 16 

απίεπι Ἰπιος. τεροπ]ίας [εγναίατᾳαο εἰ αε[ῖνο ἵεπιροτα 

Ῥίρτίαν αἆ Είῖαι ἰο]]επάααπι {]σίάα αιια ἁ]αίας, Ἠαο εἴσο 

Ροίοπο Πιπο πΠίατ Ηιρροοταίες, { εα Ποπ εἴε, {απιεγο 

ππυ]{απα Ἠοεί, Θεά οχγύπιθὶ αῬί πεγνοίαο ραΓίες ν{μαίαθ 



, 
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λιτί γε συμφέρει χρῆσθαι πεπονθότων νευρωδῶών μορίων. 
ἅπτεταυ γὰρ αὐτῶν τὸ ὄξος, ὡς ἤ τὲ πεῖρα διδάσκει καὶ 
αὐτός σου ἐδήλωσεν αλλ ἐφ ὧν ἐστὶν ὀξυμέλιτος χρεία 

ἐδίδαξέ σε κατὼ τὸ περὶ διαίτης ὀξέων, ὃ τινὲς μὲν ἐπιγρά- 

6ουσι πρὸς τὰς κγιδίας, οὐκ ὀρθῶς, ἔνιοι δὲ περὶ πτισά- 
νης, ουὐδ᾽ οὗτοι καλώς. ε 

λ. 

"Ἠν δὲ μὴ µέλλη παλιγκοταίνειν, τὰ ἐκχυμώματα καὶ το 
ελάσματα καὶ τὰ περιέχοντα ἐπόχλωρα Ίίνεται καὶ μὲ] 
σκληρά. 

"δη ταῦτα δεδήλωται δυνάµει δι ἐκείνης τῆς λέξεως 

ἐν ᾗ φησὶν, ἣν μὲν τὰ ἐκχυμώματα τῶν φλεβῶν καὶ τὰ µε- 

λάσµατα καὶ τῷ ἐγγὺς ἐκείνων ὑπέρυθρα /ίγνεται καὶ ὑπό- 
σκληρα., κίνδυνος παλιγκοτῆσαι τῷ γὰρ ὑπύσκληρά τὲ καὶ 
ὑπέρυθρα αντικείμενα νῦν γράφει τα ὑπόχλωρα καὶ μ 
σκληρα. Ύίγνεται μὲν τὰ μὲν ὑπόχλωρα κατὰ μικρὸν ὑπο- 
στρεφοµένου καὶ ενομένου τοῦ πύου" τὰ δὲ µὴ σκληρὰ, 

Επι, αἴἴεπιαπα ε[ί, αοείο επῖπι {εηίαπίας, α παπα Τοπ αἳ α[αβ 

ἀοου1ί εί 1ρ[ε ἀεπιοπβγανί.  Όμίρας νεχο Ιάοπειπι 4ἲ 

οκγπιε] ο[ιεπαΤί απ ἨῬχο ἆθ ταίῖοπε γ]οίας ἴπ πιοτοῖς αοιι- 

16 αυεπι πια]ε ποπ] Πη[οτιραπί 1π ΟπῖάῖΙας ΓεπίεηΙΙαθ; 

ΠΟΠΠΗΙΗ ἆε Ρ[αηα, ηε(Πε εἰῑαπι ΠΙ τεοίθ. 

ΧΧΧ. 

δεά [ πιἰίμπι ρεγίοιμίπι ε[ὲ πε γεεγιάε[εαπε, [απβμὶς {μ[- 
Πμ[ως, πὶρτίες, Ῥγοκίπιαε ρατιες [μδεἰτίάες [ωπὲ εἶῑγα 
ἀμγιῖεπα, 

Ὑϊ9 Ἠοχαπα νετρογυπι εκροΠία ε[ι {Π «ο ΓΕΙΠΙΟΠΕ αδά 

Ιποαυῖῖ: Παπιηῦα αβ1 Γαπραῖς α νεπῖς ἱταπε[α[ας, ηϊρτίτες 

εἴ 4παε Ἠῖ ργοκίπια [απ Γαρταβιουπάα [απ εἰ [αράωτα, 

Ρεγῖου]απι εΠ πε τουγιιάε[σαπῖ, Π]19 επῖπι ῄνε Γαργαδίειη αἷθ 

εἰ Γαράωτίς παΠο ορροπ!ϊ [ΜῬν]γ]άες εἴ πε ἀππϊήε, Ἐαπί 
επῖπι Γαρνιχίάες ταῬί ραὐ]αϊῖαι Ἰπ ρᾳς νετίαπῖας, ἀωτίε 

σςσο 



408 Γ44ΗΝΟΖ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 

Εξ. Οματί. Χῃ, [οῦδ.] . Εὰ. Βοεβ, Ῥ. (5491. 

διότι μὴ φλεγμαίνει µεγάλως τὰ μόρια. τοῦτο γὼρ ἦν τὸ 
αἴτιον καὶ τοῦ µεταβάλλειν εἰς πῦον τὸ παρεγκεχυμένον αἷμα. 

λα. 
3 4 ” 4 [ή 3 ” 3 , - 

4γαθὸν τοῦτο τὸ μαρτύριον ἓν πᾶσιν ἐκχυμωμασιν τοῖσι 

μὴ μµέλλουσιν παλιγκοταίνειν. 

᾿4γαθὸν μὲν εἶπεν ἓν ἴσῳ τὸ αἀσφαλὲς καὶ βέβαιον καὶ 
ἀληδὲς καὶ διηνεκές. μαρτύριον ὃ᾽ ἀντὶ τοῦ σημεῖον, ἐπειδὴ 

μαρτυρεῖ καὶ πιστοῦται τὴν δόξαν ἡμῶν, ον ἓν τῷ προ- 
κειμένῳω γράµµατυ διδάσκει νῦν ὁ “Ιπποκράτης, φησὶ δ᾽ 
οὗ μόνον ἐπὶ τῶν κατὰ τὴν πτέργαν ἐκχυμωμάτων ἀσφαλὲς 

τὸ εἰρημένον σηµεῖον, ἄλλα κἀπὶ τῶν ἄλλων ἁπάνιων εἰκό- 

τως. οὗ γὰρ ἐκ τῆς τῶν τῆδε μορίων ἐνδείξεως, ἆλλ ἐξ 

αὐτοῦ τοῦ ἐκχυμώματος ἐγνώσθη. κίνδυνος μὲν οὖν οὐκ 
ἴσον ἡᾗ κακοήδεια τῶν ἐκχυμωμάτων ἐπάξει' κατὼ γὰρ τὴν 

τῶν μορίων φύσιν ἓν οἷς γίγνεται διαφορά τις αὕτη προσ- 
έρχεται, τήν γὲ μὴν γένεσιν οὐκ ἓκ τῶν μορίων, αλλ ἐκ 

οατεηῖ, Ῥτορίετοα αποά ΠπΠαπιπιαίῖο ποπ ϱ[ αἀπιοάσπα γΥε- 

Ἠεππεπς; 14 επῖπα οαμ[α {ας απαπιοβτεπι εΠα[ας {απραῖς 

γετίεγείατ 1π Ρις. 

πι κΧχι. 

Ομοά ἱἆοπεμπι εε[ίπιοπίτα ε[ξ» αδίομπφμε Γ[απρμῖς ιγαής-- 

Γωπάίεωη, ππεηµεπάωπα ε[}ε σιε ππαίμτε Υεογιάε[εαῖ. 

Ι]άοπειιπι ἀῑπιι ἀγαθὸν, ᾳπαΠ οετίππι, ΠαΡρίε, γεσαπη, 
Ρετρείαπι ΤαβΙπιοπῖππι Ῥο[αίξ Ῥτὸ ῄρπο, Πηπαίάεπι ἱε[ῖς 

εΠ. ποβῖσᾳαε ορϊπίοπεπι {αοῖί εοταπι ᾳπαε αἳ Ηϊρροοταίε 

ΡτοΡροΠ(15 νετρῖς ἱγαάαπίπτ. ἸΤπαπί ἀβιίατ ροβίαπι 1πά]- 

οἵσππι οετίππι ε[Τε αδὶ {αηδαῖς Γαβαπάϊίασγ, ποια [οἶππι 1Π 

οαἱοε, {[εά ἵπ οεἰ[ετῖδ ῬαγΗβας εἴαπι,  1άηπε Ίατε «πι 

ἩΟἨΠ εκ ρατίῖαπι ΙΠᾷΙοΒΙΙΟΠ6, {[εά εκ 1ρίο {αηπσαϊπο ἰἱχαῃδ- 

{α[ο Ιπίς]]Ισαίατ. Μα]ας αιίεπι {χαης{α[ Γαησαϊπίς αΏεοίαθ 

ποἩ ρα αΠετί ρετίοπ]απα; ἀετί επ]πι Ῥτο παϊητα ῥραζ- 

παπι ουἶραςβ {αΠαπατίας. Ετογεπ]ῖ {απιεπ Ρετίομ]Ηπα Ὠο 
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τοῦ μὴ διαπυϊΐσκεσθαι τὸ παρεγκεχυθὲν αἷμα λαμβάνει. οὐ 
διαπυΐσκεται δὲ φλεγμονῆς μεγάλης ἐπιγινομένης,  Πτου δια 

τὴν μοχθηρίαν τῆς ἐπιδέσεως 1] διὰ τὴν τῶν χυμών κακοή- 
Φειᾶν τε καὶ πλῆθος, ἣν ὃ μὲν ἐπηνόρθου τῇ διὰ τῆς 

φαρµακείας ενώσει, ἡμεῖς δὲ τῇ φλεβοτομίᾳ. καὶ θαυμάξω 
πώς οὐκ ἀρκεῖτοι ταύτη μόνη, καίτου γιγνώσκων τὲ καὶ 
χθώμενος ἐπὶ τῶν τοιούτων αὐτῃ. λέγει γοὺν ἐν τῷ περὶ 

ἄρθρων αὐτός" ὁπόταν τὰ περὶ ταῖς πλευραῖς θλάσματα 

Θεραπεύει σὺν τοῖς ἄλλοις οἷς ἄξιοῖ ποιεῖν καὶ τὀδὲ, φλέβα 

τε τὴν κατ αγκώνα τέµνεσθαυ. 

1β. 
"Ὅσα δὲ σὺν σκληρύσμασι πελιοῦταυ κίνδυνος μὲν μελανθῆναι. 

[206] Καὶ τὸ κατὰ τῆς γῆς ἐκχεύμενον αἷμα ποτὲ 
μὲν ἄχρυ πολλοῦ διαμένει, ποτὲ δὲ ξανθότερον /ίγνεταε, 
ποτὲ δὲ ἐπὶ τὸ µελάντερον τρέπεται, καΐ ποτὲ σαφῶς γί- 

γνεταυ μέλαν. εἰκὸς μὲν οὖν καὶ διὼ τὸ ὑπερέχον του }᾿ 

εκ 156 Ῥασίδας, [εά εκ [απραίπε [αΠα[ο απῖ 1π Ρᾳδ ΠΟΠ 

νεγίατ, Οποπιῖηας ἵπ ρας νετίαίας ρτο]µῖρεί Ίπσεπα 1π-- 

Παπιπια!ϊο νε] [αῦ αἰεπα νιποϊῖεπάϊ ταϊῖοπε οτἰα γνε]Ι οἩ 

[ασσο8 απῖ απὶ οορῖα Γαἵ πια]ε Ἰαρεπίι απί οοτγαρίϊ [αη8. 

Οπίρας Ηἱρροοταίες [αεσυγτῖῖ ραχρα[ίοηπε Ῥρετ πιεάσαπηεπῖα, 

η086 Ῥεν νεπαο [εοοπεπα; ΠπΙταπππτ(αε ἀρίαπι Ἠαο [οἱα οοΙΙ-- 

ἱεπίαπι ποπ {α][ε, ασαπι Ἠοο Ῥταεβάϊαπαι πονεσῖϊ αἴᾳπε 

αᾱ Ἠτ]αςπιοςί οα[ᾳς αἀἰήραετῃ. ΘἰᾳαϊΙάεπι ἵπ Ἠθτο ἆθ ατ- 

Ώουσ]]ς Ιπίεγ αἰῖα απῖρας ορις ε[ε οεπ[εί αἆ οο[ίαθ οο]Ἡῖ- 

ἴαδ, τεπαπι ἀποῖάϊ ἵπ οπΏΙίο ]αβεέ. 

ΧΧΧΗΠ. 

δίπ ἆμγαε [ωπὲ εἰ [ίνεπε, πὶβγίεε μετὶεέαμειε. 

Φαπραῖς εἰἶαπι οι [αρες Τειταπι {απάϊίατ ἀπίεγάσπα 
ἀϊπ[ας οοπ{εγναίιτ, πιοάο πιαδὶς Πανας Πΐ, πιοᾶο ἵπ πῖ-- 

τίοτεπα, πιοᾷο 1π ενΙἀεπίεν αἴγαπα οοπνοχαίαν. Ἠετπῖ]ε 

απίετ ε[ὶ αΏ αέτε ἵπ 4πο οοππείτχ [εγεπο, περμ]οίο, Ἱα- 
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. Οαγί. ΧΠ. Γ206. 1 Εά. Ῥα{, . (448.) 
αἴθριον ἢ ζοφῶδες ὂν 1) ὑγρὸν ξηρὸν ἡ Φερμὸν ἢ κκ. 

χρὸν εἰς διαφόρους ἀφικνεῖσθαι χροιὰς αὐτό. τὴν ὃ᾽ οὖν 

μεγίστην αἰτίαν τῆς τῶν χρωμάτων απαλλαγῆς ἐξ αὐτῶν λαμ- 

βάνων -«διαφερύντως, ὡς ἑκάστῳ τῶν ἀνθρώπων ϱῇ τοῖς μὲν 

μελαγχολικώτερόν ἐστι, τοῖς δὲ φλεγματωδέστερον ἢ ἑδατω-. 
δέστερον 3ἢ τῆς ξανθῆς ἢ ὠχρᾶς οὐκ ὀλίγον ἔχον χολῆς. 

οὕτως οὖν καὶ τοῖς τῶν ζώων σώμασιν, ἐπειδὰν ἐκχυθὲν 

τῶν φλεβών εἰς διαφόρους ἀφικνεῖται χροιὰς, ὅταν γε μὴ 

κρατῆταυ καὶ μµεταβάλληται πρὺς τῶν περιΣχόντων αὐτὸ 
σωµάεων εἰς πιῦον. εἰκὸς οὖν ἐνίοτε κατὼ τοῦτον τὸν και- 

ρὸν πελιδνὸν φαίνεσθαι, διότι τὸ μὲν πελιδνὸν σώμα μεταξὺ 

τοῦ τ ἀκριβῶς μέλανός ἐστι καὶ τινος τῶν εὐανθῶν, ὁποῖα 

µάλιστά ἐστιν ἐρυθρόν τὰ καὶ ξανθὸν, ὕπερ καὶ αὐιὸ χρώμα. 
λέγω δὲ τὸ πελιδνὸν ἐκ τῶν εὐανθών εἰς τὸ μέλαν ἄφικνου- 

µένων συμπίπτειν εἴωθεν ἢ ἐκ τοῦ µέλανος ἐπὶ τὸ λευκὸν, 
ὕταν ἐκπυΐσκηται. πολλάκις γοῦν ἐδεῖν ἐστο τά τὲ ὡς μὲ- 

µελασμένα Λατὰ τὴν εἰς πῦον μεταβολὴν ἀρχομένην πελιδναὰ 
φαίνοντα. κατὼ βραχύ τὲ τοῦ µέλανος μὲν αποχωροῦντα, 

πη]άο, Πεοο, οβ]άο απἱ {ησιάο νατῖε οοἱοτατ,. Ρταεοῖριξ 

νετο οαυία ναγ]εἰαῖῖς οοἰοταπα οοΠ/[[ΗΙ 1π ἀρίο [αηρυῖπο 

αμῖ ναγ]ιδ ει, Ποια 1π Ππσα]ῖ Ἱοπήπίρας οοπ[ρϊοϊίαχ νε] 

αἆ αἴταπι Ῥ]]επ πιαρῖς γε] οὐ Παναπι [ει ρα]άαπα νε] αἆ 

ΡΙεωπίαπι αοεεάεης νε] οἰἶαπι αηιοίαδ. Τά ααοᾷ 11 εἰῖαπα 

αοο]ς{ξ 1π αππια]ίαπι οοτροτίραδ, Παπιαιθ α γεπῖθ 1Υ4Π8-- 

{μίας 1π ναγίοβ οοἶογες εοπυετίατ εἰἲ μδί ποἩη [αρεγείης 

εἰ αὈῖ α ραγηρας ϱᾳπαο ἀρίαπι οοπΗπεπἰ 1 Ρας γετίαίας, 

Μετίίο αὐίεπι Ίου Ίεπιροτε Πνίάας αρρατεῖ. Όο]ος επίπι 

Ἠνίδας 116 Ππίεγ]εοίας ε[ί ααἱ π]στί Ρεπῖίας Γαπί εἰ ααἲ 

Πον]άαπι «οἱογεπι Ἰαρεπέ, αμα]ῖ ρταε[ετίῖπι ε[ί ταβῖοι- 

ἀπ εἱ Ώανις. δεὰ εί Πίο οοἱος Πνίάμς, ἵπαιαπῃ, α οο1ογθ 

Ποχ]άο γεοεᾶει αἆ πΠῖσταπα αοσεζέ, αιὶ αΡρατετο εἰῖαπι 

[ο]ει αδί φπαθ πίστα Γαπί ἀμαα Γαρριταπίέ ἀπα]ρεί[οιη!. 

Όπερε οπίπι ν]άοτε 1οεί ϱθε πίστα Γαηί απάπι ΠποΙρίαηΕ 

νετ ἵπ Ριτς Πνίάα [ο ο[επάεια; ἴαπι ραι]αἶπα πἰρτϊίϊο 

απη[α ο ἰσπῖς «οἸοχοπι αοοεάεπίία αἰρίάίογα εναἆετε, εἴ 
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πρὸς δὲ τὴν τοῦ πυρὺς χρύαν ἐρχόμενα λευκόιερα γίγνεταυ. 
τεφρώδης γάρ ἐστιν ἡ τοῦ πύου χρύα. νῦν οὖν ὁ ἆ{ππο- 
κράτης διδάσκει σὲ διορισμὺν ἐπὶ τοῖς ἐκχυμώμασιν ὀφθεῖσο 
πελιδνοῖς" ἐὰν μὲν γὼρ κατὰ σκληρότητα, αὐτοῖς τοῦ ὑπάρ- 

χει, φλεγμαίνει τὰ μύρια, χωρὶς δὲ σκληρὀτητος αφλέγμαντον 

διαμένει. τὰ μὲν οὖν ἀφλέγμαντα τὴν φύσιν ἐρθῥώωσθαι δη- 

Λο καὶ τὸ τῶν φλεβὼν ἐκκεχυμέιον αἷμα πεφΏ ἠσεσθαυι καὶ 
πῦον ἔσεσθαι, τὰ δὲ φλεγµαίνοντα αἀθῥωσείαν τῆν φύσεως 

διὰ τὴν ἀσθένειαν τῶν φλεγμαινόντων μορίων καὶ διὰ τὸ 

πλῆθος τοῦ περιεχοµένου κακοχύμου μὴ πέττειν τὸ ἐκχυ- 

µωμα μήτε ἐκπυΐσκειν. Λλείπέταυ οὖν αὐτὸ μελανθῆναί τε 

καὶ διαφθαρῆναι. 

λΥ. 
Τὸν δὲ πόδα ἐπιτηδεύειν χρὴ ὅκως ἀνωτέρω τοῦ ἄλλου σω- 

µαιος ἔσται τὰ πλεῖστα ὀλίγον.  ὑγιὴς ὃ᾽ ἂν γένοιτο ἓν 

ἑξήκοντα ἡμέργσιν, εὲ ἀτρέμέου. 

επῖπι Ῥι9 οἴπεταί οο]ογῖς. Ιπάϊοαι εισο Ηιρροοταίες ΠΊΠΟ 

ἀἱ[ογῖπιεη 1π ϱο [απρπίπε απά ἱχοπδ[α[ας Ἡνίάμπα [ο ο[ιει- 

ἀπῖ. ΊἵΝααι ᾱ ομπι ἀαγῖιοε {ο αρρατεαῖ, Ρατίες 1Π{18Π1Π18- 

οπε ἰεσεπίωτ; {α πο ἀπτί]ε, Ἱπῃαπιπαίίοπαο γασαπί, 

Όμαο Ἱπ[Παπιπιαίίοηε οαγεπῖ ΠαΙΙΙΤάΠΙ τοβα[ίαπα ἆεπιοη[ίταπ! 

εἰ [απσαίπεπι οοποοφμεπάαπι ε[ε εἰ Ἱπ ρα νεντίεπ απ] 

αἲ Ιπ{/αππιαΠο παϊαγαςο Ππβγπιί[αίεπι Ἰπά]σαι ααε οὗ 1η” 

Παπιπιαίαναπι ραγίίαπι {πιρεοϊ]Ηἑαίοπι οἱ παπά νπεπι πια] 

Γασοὶ [αρβ[επίϊς ἱταηδία[απι [αησαϊπεπι πεο οοπςο( Ρε 

Ροίε[ πεο 1π Ῥα5 γοχίετο. 9Θοηυῖίατ Πίαφαε αἱ π]στε[οαῖ 

εἰ οοττμπιραία5, 

ΧΧΧΙΠ. 

Ῥεάεπι νετο επρεᾶϊε Ἱία εοἰίοσαγε με γεἰίφμο εογροτε γίε- 

Τµτηφιµε ραμίο [μζπιίον Πιαδεαιμγς [απεγοιι αιμίεπι [εχα- 

θίπία ἀἰεῦιον [ αμίε[εαι. 
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Εὶς μὲν τὸν ταπειντερον πόδα τὸ ἐκ τοῦ σκέλους 
ἐπιῤῥέον αἷμα γεννήσει φλεγμονὴν, εἰς δὲ τὸν ὑψηλότερον 

οὐδὲν μὲν ἐπιρῥει καὶ διὰ τοῦτο πάντως αὐτὸν ὑψηλότερον 
Φετέον, οὐ μὴν πολλῷ γδ. προσέρχεται γὰρ ὀδύνη τῇ τοιαύτῃ] 
θέσει χρονιξομένη, τὼ δ᾽ ὀδυνώμενα φλεγμαίνει, ὕὄρος γοῦν 

τῆς ὑψωώσεως τοῦ ποδός ἐστι τὸ ἀνώδυνον σχῆμα. τοῦτο 

ὃ᾽ εὑρήσεις εἰ πειραθείη τηνικαῦτα τεινόμενον, ὅταν ὀλίγον 

ὑψωθῇ τὸν πόδα. 

λό’. 

[207] (549) "ΗΕ δὲ κνήμη δύο ὁστέα ἐστὶ, τῇ μὲν συχνῷ λὲ- 
πτότερον τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου, τῇ δὲ οὐ πολλῷ λεπτότερον., 

“ΕΙ λέξι ὃ᾽ αὐτὴ μαρτυρεῖν δύδει τοῖς φάσκουσι καὶ 
πῆχυν καὶ βραχίονα καὶ κνήµην καὶ μηρὸν ὑφ Γπποκρά- 
τους ὀνομάξεσθαι μὴ τὸ συγκείµενον ἅπαν ἔκ τὲ τῶν ὁὀστών 

καὶ τῶν ἅμφ αὐτὰ σωμάτων, ἀλλὰ µόνα τὰ ὁστᾶ, οὐ μὴν 

ὅτι 7ὲ οὗ µόνον οὕτως λέγεται δηλοῦται διὰ τῆς λέξεως, 

21 ες Ἠαπη]ον Πἱ, [αησαῖο απὶ εκ οτηχε 'αἆ ἔρ[απα 

οοπῄπεί ἹπΠαπιπιαίῖοπεπι εχε]ιαβῖί; {ΠΙ [αβ]παῖοτ, ΠΠ] 

οοπ{]πεί. Αίαπε Ιάοίγοο ΓαῬ]πιῖος οπππΊπο οοπΙπεπάπς ε{ε, 

ΏΟΠ ἴαΠπΙΕΠ ππ]{ο; ἆο]εί επῖπι {ι ἀϊπΏις Ίιαο τβίΙοπε οος- 

Ππεαίασ; αααθ γετο ἀἆο]επι ἵπ Ππῃαπιπααίίοπεπι 1ποϊάαπῖ. 

Φμβ]Ιπα]ίες εχσο Πριταπάιμς ε[, ᾳμαίθηαφ ποπ ἀο]εαῖ. Ἠοο 

απῖεπι οοπιρεεῖες, Π {επάϊ Ῥεάεπι [επᾶεςδ, υὈῖ ραυ]ο α)11οΥ 

οομΙπεαίατ. 

ΧΧΧΙΥ, 

ως δἰπίς ο[[δως οοπΕίπειµτ, ΦΜΟΥΗΤΗ αἴεεγμππ αἰίετο αὖ 

μπα ρατίε πηµ[ίο, αὖἲ αἰίετα γαμῖο τεπμῖμς ε[. 

Ύετρα Ίαεο ααἱβραθ ογας αρρε]]αί κνήµην, 6ογαπι «οἩ-- 

Πτπιατε [επίεπῆαπι νἰἀεπίατ, ααἱ νο]απε πῆχυν, βραχίονα, 

πνήμην, μηρὸν νοεατὶ αἲ Ἠιρροοταίε, πον ἰοίππι 14 ᾳαοά 

οοπιροβίαπη εκ ο[]ρις εἰ ραγεβις Γαρεσ]εοίῖ ε[ι, Γεὰ [οἷα 
ο{ἵα, Αἲ το γετα εκ ῖ 1ρ[ς νετρῖ οο]Πρίτατ ποπ Ίοο 

/ 
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ἀλλ ὅτι καὶ οὕτως «ὡς ἐγχωρεῖ διττὸν ἀπ αὐτοῦ λέγεσθαυ 
τὰ τοιαῦτα πάντα καθάπερ ὑπέλαβον εἶναυ οἳ ποτὲ μὲν 
ἐπὶ τῶν ὁστῶν μόνον τεθέντες αὐτῶν τὴν προσηγορίαν, ποτὲ 
δὲ συμπεριλαμβάνοντες καὶ τὰ περικείµενα πάντα, ὥστε κνή-- 
µην ὀνομάξεσθαι τὸ μεταξὺ τῆς κατὰ γύνυ διαρθρώσεως. 
ὅτι δὲ δυοῖν ὁὀστών ἐνταῦθα τὸ μὲν ἕτερον ἀμφοῖν ὀνομά- 
ζεται κνήμη, τὸ ὃ᾽ ἕτερον περὀνη, καὶ ὅτο πλατύτερον μέν 
ἐστιν ἡ κνήμη, λεπτότερον δὲ 1 περόνη, καὶ ὅτι τὸ μέσον 

μὲν καὶ ἄσαρκον ἐν ὅλῳ τῴῷδε τῷ µορίῳ κατὰ μῆκοςρ ἕκτε- 
ταμένον ἄνωθεν κάτω ἐπὶ τῶν ἰσχνώῶν φαινόμενον, ὅπερ 
ἀντικνήμιον ὀνομάζουσι τῆς κνήµης ἐστὶ µέρος, οὐ τῆς πὲ- 

θόνης, ὅσα τ᾽ ἄλλα τῶν ὀσιῶν ἐπίστασθαι προσήκει, λέλε- 

κται πάντα κατὰ τὸ περὶ τῶν ὀσεῶν ἡμέτερον ὑπύμνημα 

τοῖς εἰσαγομένοις γραφέν. } 

ψε, 
4 ” 

υνέχεται δὲ ἀλλήλοισυ τὰ πρὸς τοῦ ποδὸς καὶ ἐπίφυσιν 

ποινὴν ἔχευ. 

πποάο, Γ[εᾷ 11ο εἰϊῖαπι αοοῖρὶ Ῥο[ΐε; αᾳπατο ποπι]ηα Ίαεο 

απἶρας πΠίας ἆποβριας πιοᾷῖς αοοῖρετε Ἰ]οεί, Ποιῖ αοοἰρῖαπ{ 

αυἵ ϱα τε[εταπῖ, πιοᾷο αἆ Ίρ[α οἴῖα ἰαπίμπη, πιοίο αἆ οίῖα 

Επι] εἰ ῥρατίες αιἶρηςφ ο[[α Γαρεγοοπιεριπίασ, [ο κνήμη 

αρρε]είαν τὰ ηαοᾶ Ἰηϊΐεγ Ῥεάεπι ε[ι εἰ επι. Έπογιπα 

απίεπι ο[πμπι μας ἵπ ϱ8 Ρατίε Πία [απὲ, αΠεταπα [οι]]οεῖ 

Πρίαπι Όγαεςο αρρε]]ατί ανήµην, τε]φααπι [ο]οεί {αγαπι 

περόνην, αἆ Ίπεο Πρίαπι Ῥ]επίοτειι ε[ει [αναπι Υεγο ἰε- 

ἨΠΙΟΓΕΙΙ, ο ππεάῖωπα αιιοᾶ ππϊπίπιε οαγποίαπα εἰ ρετ απῖ-- 

νετίαπι Ἠαπο Ῥατίεπι α [άπΙπιο αἆ Ίπιαπι 1η 1οπρβιαάτπεπα 

{ετίατ εἰ ἵπ ῖς ᾳπὶ σταςῖ]ες [ηπί οοπ/ρἰοΙίαχς, Όταεσε ἄν- 

τικνήµιον νοεαίαγ, Πθίας ρατίεπι ε{[ε, ποπ Γαχγας; αἴηπε 

θἰία ϱπαθοππ(ιε αἆ οί[α Ῥεγίπεπίϊ]α [οτε Ἠοεί, οπιπ]α εχ-- 

Ρο[αἴπιας 1π Ἠρτο αἱεπι 4ε οἴβοιας οοπ{εοίπηας, αἆ εο5 

απ Ρτίπιας Ππβίαίῖοπες αἀάϊ[οαηξ, 

ΧΧΧΥ, 

Ἠπεο αἆ ρεᾷεπι πίε [ε ]ιπβιπίμγ ϱΟΠΙΠΙΠΕΙΊΙΦΜΕ αμγεπ- 

ἀῑσεεπι Ἱιαδεπε. 
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Τοῦ ποινὴν ὀνόματος οὐχ οὕτως προσῆκεν ἀκούειν, ὡς 

συνεχῆ λέγοντος αὐτοῦ τὴν ἐπίφυσιν εἶναι καὶ μίαν ἀἄκρι- 
βώς, αλλ ὡς ἐξευγμένων ἀμφοτέρων τῶν ἐπιφύσέων καὶ 
συνεχοµένων εἰς ἑνὸρ τὴν φαντασίαν. ουδενὸς γὰρ ἀλλήλαις 
κοινωνοῦσιν αἳ ἐπιφύσεις, ὡς µίαν δοκεῖν εἶναι, τὰ γυμνὰ 
ὃ᾽ αὐτῶν μόρια τὼ τελευταῖα περιφερῇ κατὰ τὸ σχῆμα κα- 

λεῖται μὲν οὐκ ὀρθῶς ὑπό τινων ἀστράγαλον. συνεχἠς γὰρ 
τένων τὸν ἀστιράγαλον ἔχων ἔνδον, ὡς καὶ δι αὐιοῦ οὕτω" 
κατακρυπτόµενος ἀφανής ἐστι καὶ πρὸς τὴν ἀφὴν καὶ πρὸς 
ον 

τὴν ὄψιν. 

λστ’. 

Ἐν ἰθυωρίη δὲ τῆς κνήµης οὐ ξυνέχεταν. 

’ -” ”. 

[208] Οὐ συνέχεται τὰ προξιρηµένα δύο ὀστᾶ τῆς 
΄ η) ] 3 ’ - , ” .) 

πνήµης κατὰ τὴν Σὐθύτητα τῆς κνήµης, ὅπερ ἐστὶ κατα τὸ 

µῆκος οὐ συνέχεται, πουτέστιν οὐχ ἅπτεται κατὼ τοῦτ ἆλ- 

λήλων οὔτε συνδεῖταν, 

Οοπιπιαπεπα ΠΟΠ ἀἆεβεπιας Ίία αοοἴρεΓε ᾳπαᾷ οοπΗΙΠααπι 

βίαιε οπιηῖΊηο ππαπας {εἆ απα[ πἴγίαςφιε αρρεπάῖοες Ἰπίεν 

{ε αησαπίας εἳ ππ]ας {αηίιπι ΟΡΙΠΙΟΠΕΠΙ {αοϊαπι: Πα επΊπα 

1πίεν [ε εοπνεπ]πηῖ πε αρρεηάῖσοεςδ, αἱ ππα ε[[ε νἰἀεαίαν. 

Ἐπίτεπιαε γετο εαΓΙΠΙ ρατίες τοίαπάαο (πα οαΓΏς Ἠπάδη-- 

ίατ, ποπ τεοίε α ιἱρικδάαπι Ία]ας ποπ]παϊατ; Ῥετρεϊια 

επῖπι ομοτάα {α]απῃ οοπἰϊπεῖ αὖ Ιπίετίιοτί ρατίε, απῖ αἳ 

Ἠαο ἴεοίαδ πεο ν][α οοπρτεµεπάίας πεο ἰ8εία. 

ΧΧΧγΥΙ. 

δεᾶ τγεοῖα ἵπ εΤµΥε ἀε[εῖ[ειωαε. 

Γε]][οαπῖ ρτοροβία ἆπο ο[ἵα τεεία 1π οτατε, Ἠου ε[ὶ 

1 Ἰοηρ]αάϊπε οτατῖδ ποπ [ο οομΗπσαμῖ ποεηπε Ἱπίεν [ε 

οοππεοἰπίσ, 
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λδ., 

Τὼ δὲ πρὸς τοῦ μηροῦ ξυνέχεται καὶ ἐπίφυσιν ἔχευ καὶ ἡ 

ἐπίφυσις διάφυσιν. 

΄ ΄ 3 ” ΄ Ἆ .) [ή [ή 3 

ΤΙολλαπλασιον ἐστι τῷ παχει το της χνηµης πξρας ἓν 
ά 3 ’ ” [ή ’ “ Γι 

τῇ κατὰ γόνυ διαρθρώσει τοῦ τῆς περόνης, ὥστε καὶ 1 
3 Π .” “« ” [ή στ 4 4 ἃ 3 

ἐπίφυσις ὅλη σου ὄόξειυ τῆς κνηµηῆς εἶναι, κατὰ δὲ το εξω 

πέρας αὐτῆς ὑπερήρεισται ᾖᾗ περόνη. διάφυσιν ὃ᾽ ἔχει, φησὶ, 

τὴν ἓν τῷ μµέσῳ γεννωμένην ὑπεροχὴν νευροχονδρὠδη διά- 
φυσιν εἰπών. διορίζει ὃ᾽ αὐτὴ τοὺς ἐπιβαίνοντας τῇ κνήμη 
κονδύλους. καταπαλαιουμένους τῶν ὁὀστῶν ἐπὶ τῶν νεκρῶν 
σωμάτων ἀποσήπεταυ πολλάκις, ὡς ἁπατηθῆναί τινα, καὶ 

« τή .» ” ; ε  ” 3 

δόξευ ψεῦδος εἰρῆσθαι πρὸς “Ιπποκράτους ὑπὲρ αὐτῆς ἁλά- 
γως γε τῶν προσφάτων ἁπάντων φαίνξται. 

14. 

ἠακρότερον δὲ τὸ ἕτερον ὁὀστέον σμικρῷ τὸ κατὰ τὸν σµι- 
κρὸν δάκτυλον. ᾖα μὲν φύσις τοιαύτη τῶν ὀστέων τῶν 
ἐν τῇ κνήμη. 

ΧΧΧΥΠΙ. 

«4ά Γεπιμγ αµῖεπα ]μπρμπίμγ εἰ αρρεπάίοεπι Ἰαδεπῖ, αργει”- 

ἅἷα νεγο ἀἰ[εγίπει. 

ἴπ οοπιπή[Παγα Ρεπα οχριί ἠρίας Ίοηπσο ογα[πις ε[ὲ 

απαπι [αγαε, αἴηιε Ιάοίτοο αρρεπάϊς ἰοία ε[ῖε ρίαε νΙᾷε- 

Ὀπίαχ ἀρίααιηαε αἲ εχἰετιοτί ρατίο [ωτα {α]οιί. Ὠιοτίπιεπ 

ᾳποά διάφυσιν νοσαί 1 Ἱπίε]Ηρίίέ αιοᾷ ἵπ πιεάίο εχ[αϊ 

πεγνο[απα οαγ]ασίπο[απιηπε, αποά Ργοσεί[ας Γεπιοτῖς απὶ 1π 

Ώρια οοπ]ιοἰαπίατ ἀϊβησιτε, [εά ἵπ ο[πρας 6ογΏπι 6ΟΙΡΟ- 

ταπα ϱι8ε Ίαπι ἀἴα πιοτίαα [απί οοττυπαρῖατς, [ο αἱ αἱ]- 

απῖς ἀεοῖρίαίας {αἰ[αππααε εχἰβ]ππεί αποά αἳ Ηἱρροοταῖα 

Γοϊριίας, Τη]ασία ααϊάεπι, αποπῖαπι η τεοεη οαάαγετε 

1ά [επιρεν αρρᾶτεί, 

ΧΧΧΤΙΗ. 
Πιοπρβίμς αιίεπι μαμίο ε[ῖ αἰίεγωπι οὗ αμοᾷ α ῥατίε ππιηϊηιϊ 

ἀῑδιιι εβ. Ίναιμτα ο[ [πι ογµτῖς [ιο [ε Ἰαῦει. 



! 

4768 Σ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ πο ΙΠΠΟΚΡΑΗΤΟΣΣ 

Ἐά, Οµατι. ΧΠ. [208.1 Εά. Βε[, Ῥ. (549.) 
Ἰήακρότερον ὅπερ ἐγὼ γράφειν οὕτως ἀξιῶ, µικρότερον 

ὃ᾽ ἐστὶ τὸ ἕτερον ὁὀστοῦν κατὰ σμικρὸν δάκτυλον, καὶ εἰ 
οὕτως ἔγραψεν αὐτὸς ὃ Ιπποκράτης, οὕτως πέπειστο τὴν 
κατὰ τὸ γὀνυ τῆς κνήµης ἐπίφυσιν κοινὴν ἀμφοτέρων εἶναυ 

ὁστῶν, οὐ µόνης τῆς χνήμης, ἁπλῶς ἔσται μιακρύτερον καὶ. 

οὐ κατὼ τὸ κάτω πέρας µόνον. | 

19’. 
2 [ .» - Δ 3 ” Δ ε 4 .) 

Ολισθαΐνευ δὲ ἔστιν ὅτε τὰ πρὸς τοῦ ποδὸς, ὁτὲ μὲν ξὺν 
τῇ ἐπιφύσει ἀμφύτερα τὰ ὀστέα,, ὁτὲ δὲ ἡ ἐπέφυσις ἕκι- 

νήθη, ὁτὲ δὲ τὸ ἕτερον ὁστέον. 

ἜἜνιου τῶν ἰατρών οἴονται τὸ ἐξαρθρεῖν λέγεσθαι κατὰ 
τῶν ἐξισταμένων τὲλέως ὁστῶν. τὸ δὲ ὀλισθαίνειν ἐπὶ τῶν 

παραρθρούντων μὲν, οὐ μὴν παντάπασί γε ἐκπιπτόντων 

τῆς φυσικῆς διαρθρώσέως, οὐδὲ τὸ κατὰ τὴν ἀρχὴν εἰρη- 

µένον ἐν τῷ περὶ ἄρθρων ἔχον οὕτως. ὤμου ὃ᾽ ἄρθρον 

Οποά Ἱπαπ]έ Ἰοησῖας, εσο {1ο [οπρεπάαπι εεπ{εο, 1οτ-- 

σίας ααίοπι ραι]ο εἰ αἰίεγαπι ο8 α ρατίο πηϊπϊπαϊ δι, 

Οιοάῇ ποπ Ίος πποάο, {[εᾷ 1]ο Ηϊρροοταίε [οτῖρί[εί, 

οοπ/γπιαγεί Ῥτοτ/[ας Πρίαε αρρεπάίοεπα 1π Ρεπα ΟΟΠΙΠΙΙΠΕΠΩ 

ε[ζε παἰγῖμδᾳιθ οᾗ]ς, ποη Ῥτορείῖαπι ἠρίαθ,. ΊἈΝατι Ππιρ]ιοὶ- 

ἴετ Ἰοηςῖας ε[Πεί, πο ἴπια Ῥατίε ἀμπιίακαί. 

ΧΧΧΙΣ, 

]ιαπαπῖμγ Ἰιοο πιοᾷο α ρατίε ρεᾶἰς, ας ἔιμπιο πποᾷο για ομα 

αρρεπᾶϊιεε ο[]α αππδο, πιοᾶο αμγεπάἰς ἑαπίμπι ππουείητι 

7ποάο αἰίετιπι 05. 

Ῥαἱαπί πιεᾷῖοοταα αἰῑφαϊ νενραπα ἐξαρθρεῖν αἴατρατί 

αἆ εα οἵἷα Πσπϊῃεαπάα 9 µας {οίῖο Ίοεο πιοία {απὲ, [εά 

ὀλισθαίνειν, «πο Υ6ΙΡο Ἰακαπίατ εχρτεία, αἆ εα φπαο 

Ραυ]α]απα, Πο ἴπιεπ εκ ἰοίο παϊητα]ῖ [εάε εκεε[Τεγαπί. 

γεταπι Βῖ πο γἰἀεπίας Ἱεσῖ[ε Ἰρτιαπι ἆε ατϊου]5 αδί 

1π]Πο Ῥτοῦῖπας αἲῖ: αγιου]απι απ ουπα Ἰαΐο [οαρα]αγαπι 

ος οοπιπη (αν, γνἱάῖ πο πποίο εκοἰάσια, ΠΕΙΠΙΡΘ 1π 
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Ε. Οµατί ΧΠ. [208. 909.] Εά. ΒαΓ, Ῥ. (549.) 
ἕνα τρόπον οἶδα ὁὀλισθάνον τὸν ἐς τὴν µασχώλην’ ὅλη γὰρ 
οὗ κεφαλὴ τοῦ. βραχίονος ἀποχωρεῖ τῆς κοιλότητος, ἡ- διήρ- 

ὥρωται μὲ δυναµένης. γενέσθαι βραχείας. παραρθρήσεως, 

καθάπερ αὐτὸς ὁ. Ιπποκράτης ἔγραψε καὶ τὴν αἰτίαν προσ-- 

Φεὶς, ἣν ὅταν ἐπ ἐκεῖνο τὸ βιβλίον ἀφικώμεδα µαθησόμεθα. 

μ. 

[209] Ἰαῦτα ὃδ᾽ ὀχλώδεα μὲν ἧσσον ἢ τὰ ἐν τῷ καρπῷ 
τῶν χειρέων, εἰ τολμῷεν ἀτρέμέειν οἳ ἄνθρωπου. . ἴῆσις 
δὲ παραπλησίη «οἵηπερ ἐκείνῳι. τήν. τε. γὰρ ἐμβολὴν χρὴ 

ποιξεσθαι ἓκ κατατάσιος ὥσπερ ἐκείνων, ἐἰσχυροτέρης δὲ 

δεῖται τῆς κατατάσιος, ὅσῳ. ἐσχυρότερον τὸ σώμα ταύτῃ. 

ἐς τὰ πλεῖστα μὲν γὰρ ἀρκέουσιν ἄνδρες δύο, ὁ μὲν ἕν- 
θεν, ὁ ὃ᾽ ἔνθεν τεἰνοντές. τν δὲ μη ἰσχύουσι, ἰσχυρο- 

τέρην ῥηίδιὀν ἐστι ποιξειν τὴν πατάτασιν. 

3 ’ ” ιά ιά - ἀἎ α- [ή 

Οὐ μόνον τῶν ἐν τῷ καρπφ τῆς χειρὸς ἧσσόν ἐστιν 

ὀχλώδη, ἀλλὰ καὶ τῶν ἓν τῷ ποδὶ πολὺ μᾶλλον. ἐπεὶ δὲ 

8Ί8π1, 1Π 4πο Ίοσο γετβαπη οκοϊἆετο ὀλισθάνον ἀῑπίί, Δί- Ὁ 4 
αυῖ ἰοίππα Ἠαπιεχί. οπραί «ο [πα πιογεῖαχ ἵπ ϱπο τεοῖρίίας, 

απππι Ώοῦ Ῥο[Πέ ραπ]απι εχοεἆετε, Ποπί {ρ[ε Ηἱρροσταίες. 

ἀοοπῖ[ πῬί οαμ{[απι αἀ]εοῖί, 4 παπι Ἠαβερίπιαδ (παπι αἆ 6Η 

Ἰοοῦπα. νεΠΙεΠΙΙΒ. 

ΧΙ. 

Ί]αεο ομίάεπι παῖπις πποἰεία [μπε Φµαπι οµαε ἵπ Ργίπια 

Ραΐπιαε ρατίε;, Ποπηῖπες πποᾶο Φμµίε[εαπι. Ομταιῖο αµίεπι 

τ 1 μίχοφις.οα[μ. [πείς γεφιϊγεμγ: παπαφµε Ίιαξο οοπ]ἰ- 

οἰεπάα ἵπ [ωμπι ἴοεμπι [ωμε, ἱπιεπ[α γετἰπᾶε αἴφμε ἴἶία, 

/εᾶ ναἰεπείοτεπα ειἰίαπι  ἴπιεπ[ίοπεπι τεφμῖγμπε, φµαίεπις 

εοἴρι5 Ἰαο εἰἶαπι 'ρατίε υαἰιάϊως εβ..  Ῥίεγωποιε [αιῖς 

ἆμο [οπαίιες [μπε φμὶ ἴπ ἀἰνετ[α οοπιεπάαπε, ομὶ μδὶ 

πεφμεαπὲ αθιπᾶε εχἰεπάεχε, ᾖ[αεῖιε ε[ υαἰάίογεπι πέεπ- 
[ίοπεπι αἀλίδεγε. 

«ΙΝΟΠ πποᾷᾶο πΙπμδ ππο]εβα [απε ᾳπαπι ᾳπας 1π Ρτῖπια 
Ραΐπιαο ρατίε, [εἆ πιμ]ίο πηαβῖ ϱΏαπα Ύμᾳε 1Π Ρρεᾷε, Θεά 

-- 



478 Γ44ΗΝΟΤ ΕΙΣ Το ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΥΣ 

Σά. οματῖ. ΧΠ. [209.] Ἐά, Ῥα[. γ. (549, ὅδ0.) 
κοινὴν ος διδασκαλίαν ἐποιήσατο τὴν κατὰ τὸν πόδα καὶ 

ἄκραν τὴν χεῖρα, διὰ τοῦτο ἤρκεσεν αὐτῷ μνημονεῦσαι τοῦ 
ἑτέρου τῶν μορίων, ὃ πρὠτόν ἐστι τῆς κνήµης καὶ τοῦ πο- 

δὸς κατ εὐθεῖαν. ὅσον γὰρ ἀπολείπεται τῶν κατὰ τὸν πόδα 
καὶ μάλιστα τῶν κατα τὴν πτιέρναν ἐστὶν ὀχλωδεστέρα µι- 
κρὸν ἔαπροσθεν αὐτὸς εἶπεν. 

μα. 
πα .] , . ’ 3 3” ο / 

Η γὰρ πλήμνην κατορύξαντα χρὴ Ἠἢ ἄλλο τι ὅ τι τούτῳ 
” ’ Π Δ ΄ , ” 
ἐοέκε µαλθακον τι περὶ τὸν πὀδα περιβάλλει, έπειτα 

πλατέοι βοείοισιν ἐμᾶσι περιδήσαντα τὸν πύδα τας ἆρ- 

χὼς τῶν ἱμάντων ἢ πρὸς ὕπερον ἢ πρὸς ἕτερον ξύλον 

προσδήσαντας τὸ ξύλον πρὸς (550) τὴν πλήμνην ἄκρον 
3 / 9 - π 3 3 [ ο , - 
ἐνθέντα ἀνακλᾷν. τοὺς ὃ᾽ ἀντιτείνειν ἄνωθέν τὲ τῶν 

ὤμων ἐχομένους καὶ τῆς ἐγνύης. 

Ἐύλον τι κατορύττειν ἀξιοῖ δυνάµενον ὑποδέξασθαι πέ- 
ϱας μοχλοῦ, δι οὗ τὴν κατάτασιν τοῦ κώλου μέλλει ποιεῖ- 

ᾳαοηῖαπι ἆε Ῥρεάε εἰ πιάπι οοπιπιαπῖίετ {ταοίανιε, 1άεο 

αθαπάε εκ][απιαί α]ίετίας ρατιῖς ἀμπιίαχαί ππεπιπϊ{[ε, 4παθ 

αποά αἆ ππο]εβίαπι ρεγιϊπεῖ, πιεδῖα εβ Ἱπίεγ ογυς εἲ ρε- 

ἀεπι; φπαπίο επῖπι ππα]ογεπι ππο]ε[ίαπι αΏετί παπι γα, 

ἰαπίο ΠΙΙΠΟΓΕΠΑ άΠ1 ρες οἳ Ῥγαεοῖραε παπα οα]ς, 4ε 4πο 

Ραι]ο {αρτα ερῖῖ, 

ΧΙ]. 

ΊΝαπι νεὶ γοίαε πιοάἰοίωπι ἄε[ιρεγε οροτιει. υεἰ αἰιιιὰ οφ μία 

παίίε, μπα πποἰἰἑ αἰίφμα Τε γεάεπι οὔνοίνετε θμδι[ῖσφμε 

ἰογίς ἰαεὶς εἰγομπη[ίσαγε εἰ εογµπι εαρῖῖα νεἰ αἆ ρί(εἱἔωτα 

νεἰ αἆ αἰιμά [βπιπι ἀενιιεῖγε ε]ιαφμε ἵππαπι ῥαγίεπι Τη 

πποάἰοίωπι ἀεπηϊίετε, [μπηππαπα ΤέοµΥυαΤε; αἰοῦ φεγο εἰ 

αὖ Πμππεγὶ εαρίε εἰ α ρορίίε ἴπ εοπΙγατίαπι Ραγίεπα 

επίεπᾶετε. 

Τήρπαπι ἀεβρι Ἰαδεί, απο Τεοῖρεγε Ρο[Πί Ίπιαπι ρατ- 

επι νεοῖῖς, ρε απεπι ππεπιθχαπι ἀερεί αὖ 1π[εγιοτ Ῥατίε 
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Εά. Οµατι. ΧΠ. [209. 510. Ί Ἡ Εά. Βα[. Ῥ. (5569.) 
σθαι. γιγνώσκεν δὲ οἶμαί σε τὴν καλουμένην χοινικίδα τοῦ 

τρόχου πλήμνην ὑπὸ τῶν ᾿Ιώνων λέγεσθαι, καὶ γὰρ παρὰ 
τῷ ποιητῇ τοὔνομά ἐστι. τὴν ὃδ εὐπορίαν τῶν εἰς τὰς 

Θεραπείας χρησίµων ἀσκεῖν ἀξὶ συμβουλεύων ὃὁ Γπποκράτης 

ἐμνημόνευσε καὶ νῦν τῆς πλήμνης ἐν ἅπασι τόποις ὑπ ἂν- 

Φρωπων οἰκουμένος εὐπορῆσαι δυναµένων ἡμῶν αὐτῆς, ὥσπερ 

καὶ τῷ ὑπέρῳ πρὸς τὴν ἐνεσιῶσαν πατάστασιν ἀντὲ μοχλοῦ 
χρῆται. καὶ τίνα δὲ τρόπον αυτοῖς προσήκει χρῆσδαυν σα- 

φώς αὐτὸς ἐδήλωσε διὰ τῆς ἰδίας λέξεως τοῖς προσέχουσε 
Δ ” . ” 

τον νουν αυτω. 

μῄ. 
” 4 3 πα ” , 3 , . 

1σιι δὲ καὶ το ἄνω τοῦ σώματος αναγκη προσλαβεῖν. 

[ιο] ἸΤάς ἰσχυρὼς ἀντιτάσπεις ἀνάγκας εἴρηκε τὸ 

βίαιον αὐιώῶν ἐνδείξασθαι βουλόμενος. 

εχἰεπά]. ΤΙΡί γόνο Ισποίαπι ε[ἴο ποπ ογεάο τοῖαε ΠΊο- 

ἀτοίαπα πλήμνην 4Ἡ Ἱ]οπίρας αρρε]]ατῖ, αααπι αραιά ροξίαπι 

Ίος αποᾳαθ νοσαβρυ]απι Ἰεσαίατ. Οοπιπιοπεῖί απῖεπι ἨΗϊρ- 

Ροσγαίες τί πρίφαθ ος 1 ᾳπαο αἆ οπγαοπει οοπάποιέ 

1]]ῖ αἴαπιης πας τα Ργοπιρία [απ Εξ παπο εἰἶαπι 1θ- 

πη]ηϊῖ πποςΙο]Ιί τοίαε οαἱ Ριαε[ο ποβῖς ε[ε ῥΡοίεβ αβὶνίφ 

βεμίῖαπι, Π]ίες ρΙΠα]]ο το γεοίε πππο αἆ αχίεπάεπάσνα 

αἰπίατ. δεά απα γία αὐΠ]ρετί Ίαεο ἀεβεαπ{" 1ρ[6 [ᾳ18 νει- 

μῖς, { απἠπιαάνετίαπίασ, αρενίε ἀεο]ατανίί. 

ΧΙΠ. 

δεᾶ α /μρεγίογὶ ρατίε αἀλίδετε υἶπι {ἱοεῖ. 

ται, Ίου. ε[ι ναἰεπίεπι 1π πίταπιφαο ραγίεωι 1ΠΙεΠΠΟ- 

Ἠθπι, ἀνάγκην αρρε]]ανΙῖ, πι γεμεπιοηίεπι εἶαδ ρο[επ[ῖαπι 

1πά]ςαγοῖ, 



490 Τ44ΗΝΟῦ ΕΙΣ το ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 

Εὰ. Οµατῖ. ΧΠ. [210.] ' Ἐά. Βα[. ., (5509) 

μγ. 
Τοῦτο μὲν τν βούλη ξύλον στρυγγύλον λεῖον κατορύξας βα- 

θέως, µέρος τι αὐτοῦ ὑπερέχον τοῦ ξύλου μεσηγὺ τῶν 
σκελέων ποιήσασθαι παρὰ τὸν περίνεον, ὡς κωλύη ἄκο- 

λουθέειν τὸ σώμα τοῖσι πρὸς ποδῶν τείνουσιν. 

. 3 1 3 ’ ϱ 3 ” 3 Γ 

Ορθὸν τοῦτο τὸ Σύλον ἵστησιν ἀσφαλώς ἐστηριγμένον, 
ὅπως ὁ κατατεινόµενος, ὡς προείρηται, μὴ συνακολουθῶν 

τῇ κατατάσει μέσον τῶν δύο σκελῶν ἠδρασμένου τοῦ ξύλου 
κατὼ τὺν περίνεον, οὕτω ὃ᾽ ὀνομάδεται τοῦ σώματος ἡμῶν 
ἐκεῖνο τὸ µέρος ὃ μεταξὺ τῆς ἕδρας ἐστὶ καὶ τῆς ἀρχῆς 

τοῦ αἰδοίου. 

μὸ. 
ελ 3 4 [ή { 4 ε ! Δ ῃ Επειτα πρὸς τὸ τεινόμενον σκέλος μὴ ῥέπειν. τὸν δὲ τινα 

πλάγιον παρακαθήµενον ἀπωθέειν τὸν γλουτὸν, ὧς μὴ 

περιέλκηται τὸ σώμα. 

Κατὰ τὼ πλεῖστα τῶν ἀντιγράφων ἐφεξίς τῆς προγε- 
γθαμμένης ῥήσεως αὕτη γέγραπται, δυναμένης τῆς ὕλης δια- 

ΧΙΙΠ. 

δεᾶ εείαπι μδὶ υεὶὶς αἷιε [ἱσπωπι ἀε[ίβεγε γοεωπάμτα ας ἴευε, 

[ιο µε ρατς εἶις εχ[ίει 9µαε ἴπίεγ εγµτα πηπεάία Τπίεγ 

απιιπα εἰ παϊµταῖε ἀεπιιεαίμγ, μὲ ρτομίδεαι [εφμῖ εοτρις 

ομοᾶ α ρεάίδως επιεπάι(μή, 

Ἠεείαπι Παιπῖί Ἡσωαπι Ίοο Πγπιϊτες 1ΠΠαΕΓΕΠ6, η ΟΟΙ-- 
Ρας, αἱ ἀῑοίαπι εβ, α ρεάῖρας εκίεπίέατα Γεηααίας, αᾳποά 

οο]]οσαίαπα Π{ Ἠοο Ἰσπαπι Ιπίεγ απαπι εἴ ρτΙπαπι παἰαΓᾶ- 

116 ρατίεπι, απεπι Ίοεμπι περίνεον αρρε]]αῖ. 

ΧΠΙΥ. 

Γεἰπάε πε εοτρις ἐπε[ίπείμγ ἵπ ογμς φιοᾶ ἱπεεπαίειγ εο]]ο-- 

οαγε αἰφμεπι α ἰατετε οροτίει οφμί εἶμπεπι γερεἰίαί, πε 

οοτρµς ἆμοαξιγ. 

Ίπ Ῥ]ετῖδηπε εκεπιρ]ατίΏιβ αιαθ πΠαπο Ῥτοροπαπίατ 

νοιβα Ῥτοχίπιο Ροβίῖς [αὐγοϊαπίαγ, απβπι Πα {πο Ἠῖ9 



Δηι 
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Εά. Οµατῖ. ΧΙ. [510] Εὰ. Βα[, Τ. (55ο.) 
"φοίας σώδεσθαυ χωρὶς αὐτῆς. βούλεται γὰρ μέσον τῶν δύο 
σκελῶν ὀρθὸν στηρἰξας τὸ ξύλον οὕτως κατατείνειν τὸ πὲ- 

πονθὸς σχέλος ἀνιωθοῦνιός τινος ἄνω τὸν γλουτὸν, ὧς μὴ 

πἐριέλκηται τὸ σώμα ταύτῃ καὶ γιγνόμενον ἑτερόθῥοπον ἔπε- 
σθαι συγχωρεῖ τὸ σκέλος τῷ πατατείνοντι τοῦτο γὰρ εἰ 
γένοιτο, τὴν κατάτασιν ἐκλυθῆναι συμθήσεται. 

με. ᾿ 
Τοῦτο δὲ καὶ ἣν περὶ τὰς µασχάλας ἔνθεν καὶ ἔνθεν τὰ 

ξύλα παραπέπηγεν, αἳ δὲ χεῖρες παρατεταμέναι φυλᾶσ- 
σονται, προσεπιλαμβανέεω δέ τις κατὰ γόνυ, καὶ οὕτως 

αἀντιτείνοιτο. 
ο κας -- 

άλλην ἐπίνοιαν αὐτῶν διδάσκει σὲ καθ ἣν οὐκ ἄκο- 

λουθήσευ τὸ λοιπὸν σώμα τῷ κατατεινομένῳ μέρει τοῦ κώ- 
λου, τὸ παρ᾽ ἑκατέρᾳ τῇ μασχάλη παταπηγνύμενον ξύλον, ὃ 
ἀντιστηρίζον τὲ καὶ ἀντερεῖδον τῷ σώματι κωλύει τὸν ἄν- 
Θρωπον ἔπεσθαι τῇ πρὸς τὰ κάτω µέρη γιγνομµένη τάσευ. 

πηϊνοσ[α Γεπίοπίῖα ππαπθαξ, πε οπῖπα πλεδίαπι Πσηαπι 

Παἰαῖ Ιπίεν πίταπιααε οτας αἴπο ία αξ Ιπ[εγιοη Ῥατίο 

αΠ[οοίαπι οἵας οχίεπάΙ απο {[υσ[απα οἶαπεπι τορε]]εηίει 

πε οοτρὰ5 ἑα ῥρατία ἰτα]αίας οἱ απ αἰίεταπι ρατίεπι 1πε]ῖ- 

παίμαι ρεγηιτίαί ογι5 ἀποεπίεια Γεια} παπιφας πρί Ίου 

βοοϊἀαί, Ππίεμοποπι τοπαΗῖ πεοοίε ε{ι. 

ΧΙΥ. 

Ίάεπι σιοφιε ᾖει, [ αἆ πµίγαππφµε αἴατῃ Π1βηηπι Πτραίμη, 

ὀταε]λία φετο ΓεηνεπέμΥ επιεπ[α εἰ αἰμς βεπα ῥργεβειπάεης 

ἴπ εοπιγαγίαπι γατίιεπι αἀάάμσαι. 

Μοάααι αἰίππι ἀοοεί απο ρτο]]μογαο ρο[ πε {οι 

οοχρις οκίοη[αα πετ Ρρατίειη [εηυαίαν, Εἰα ομῖπι 

Ἱϊρααπα αἆ αἰτασ(αο ἄἶαπι απο οοσροτῖ οῬ]εοίιπῃ Ἰοπη- 

πθπη Γεηιῖ Ποπ ραἰαίας, ααππ ρατίεν 1π[εγίης εχἰειπάπη- 

αν. δεὰ παπο αΙ]οπιίπηςδ οροτἰοί ογΗ5 αιοά αἲ Τπ{εγῖογί 

σλιΕκῦς ΤΟΔΛ. ΧΝΙΙ, ΡΑΕ8 ΤΙ. Β τι 



- 
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χρὴ ὃ᾽ ὅμως καὶ νῦν αὐτὸ τὸ κατατεινόμενον σκέλος ἐδίᾳ 

παλιν ἀντιτείνειν ἄνω κατὰ γόνυ τὸν ἀνάτασιν ποιούμενον. 

με. 
[214] Τοῦτο δ᾽ ἠν παρὰ τὸ Ἰόνυ βούληται, ἄλλους ἱμᾶν- 

τας περιδήσας καὶ περὶ τὸν μηρὸν, πλήμνην ἄλλην ὑπὲρ 

κεφαλῆς κπατορύξας ἐξαρτήσας τὲ τοὺς ἱμᾶντας ἔκ τινος 

ξύλου τὸ ξύλον στηρίζων ἐς τὴν πλήμνην. 

Σὐ ἑλκόντων ἄνω τὸ σκέλος ἐπιτρέψει τὴν ἀνιίτασιν, 

ἔστι σοι διὰ περιθέσεως ἑμάντων αὐτὸ ποιῆσαι, τὰς ἀρχᾶς 
αὐτῶν ἄνω τοῦ σώματος ἀγαγόντα, κἄπειτ ἐνιεῦθεν περε- 

’ ὁ Δ 4 ’ ” ” Δ ὶ - 

ῥαλλοντα µοχλῷ. χρη δὲ δηλονότι τοῦ μοχλοὺ το προς τῇ 

7ῇ στηριζόµενον πέρας ὑποβεβλημένον ἔχειν τι κοῖλον. οἷά 
περ ἐστὶν ἡ πλήμνη τοῦ τρύχου, πρὸς ἣν ἀντερείδων ὁ µο- 

χλὸς ἐργάσεται πρὸς ταναντία τὴν τᾶσιν, 

Ρατίε εχίεπά]ίηχ, Ῥτορτίο α 6επα Ῥγεμεπ[απ ἅπ Γαρετῖο- 

τεπι ρατίεπι αἰίγαμῖ αἴᾳαο Σία {η ἀϊνεσία ἀῑάποι, ο 

ΧΙΥΙ. 
ΝΙΠΙἱ επῖπι ργο]δει, [ Ρίαεεαι, ἶογα αἶία αἆ βεπι νεὶ αἆ 

Πεπιωγ αἰίρατε, αἰϊμπιφμε γοῖαε πποάιοἶμπι γο[ὲ εαριμὲ 

Ποπηϊπῖς βεγε, ἴογαφμε αἲ αἰϊφμοά ἰἱσπμπι αγε, φμοά 

ὢι πιοάιοίωπι ἀεπιειαέμγ. 

Ὀδί νε]ίε ογα5 α Γαρετιογῖ ρατία οσίεπᾶῖ, πὲ ἵπ ᾱἷ- 

νοτί[α ἀῑάισαίας, πιο]Ιγῖ ϱ.Πι Υ6ΙΙ Ροϊεγῖς Ιπ]εοιῖς Ἰοεῖς, 

ᾳπογαπι οαρῖία τατίαπι αἀάποία αἆ νεοίειη τεσεηίαν; Ίπιαε 

απίεπι νεο] ρατίῖ φπαε Ἠθεγεγο ΡρανΙπιεπίο ἀερεί, πεοε[ἴε 

εΏ εανπΠι αἰηιοά [αρ]οϊαίας, οι]αςπιούί εΠι τοίαθ πηδ- 

ϊο]ιι5 απῖ οΏεκ νεοῖῖ Πί, αἱ Ρο[ί ἵπ οοπίτατίαπι Ῥραγίεπι 

αἴίχαμετο, 
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αξ. 

Τάναντία τῶν πρὸς ποδών ἕλκειν. 

Ἐίπερ ἐγέγραπτο πρὸς τἀναντία, τὶ ἀσαφὲς ἂν ἦν, ὥσπερ 
κατὰ τὴν διάνοιαν τὸ λεγόμενον, οὕτω καὶ κατὰ τὴν λέξιν. 

ἐπεὶ δὲ τάναντία γέγραπται, ἢ λείπειν νοµιστέον ἐξ ἀρχῆς 
ὑπὸ τοῦ βιβλιογράφου παραλελειμμένην τὴν εἰς τὸ πρὀσθεν 
3 αὐτὸν ᾿Γπποκράτην κατὰ προαίρεσιν, ὡς ἰσοδυνάμως, ἢ 
κεχρῆσθαι τῇ φωνῇ τάναντία ἢ οἷον ἐπίῤῥημα εἰρηκέναν 

τάναντίαν ὡς εἰ καὶ ἐναντίως ἔλεγε. 

’ 

μη. 
Ποῦτο ὃ᾽ ἢν βούλῃ ἀντὶ τῶν πλημνέων δοκίδα ὑποτείνας 

ὑπὸ τὴν αλίνην µερίην, ἔπειτα πρὸς τῆς δοκἰδος, ἔνθεν 
. » ν 3 , 3 9 Γ , 

παὶ ενθεν την κεφαλὴν στηρίζων καὶ ἀνακλὠν τα ξύλα 

κατατείνειν τοὺς ἑμᾶντας. 

ΧΙΙΤΙΙ. 

Εε αἆ οεοπἰγατία αἴφμε αἆ γεᾶες αἲἰτα]ιαῖ. 

Λά οοπἰτατία ἀῑπΙε τάναντία. δεὰ ΠΠ [οτιρίππι 1ΠΥε- 
ΠΊτεπιας πρὸς τάναντίας. ααἰάπαπι οῬίοασαπα ἵπ νειρὶς απέ 

{[επίεπίϊῖα ε[ει ὁ Ύετιπι απἷα Ἱερίπιας ταναντία [ἴπε Ῥχαε- 

Ρο[ίῖοπε πρὸς, 4ᾳπαε Πσπ][οαϊ αἆ, ἀἁποχυιπα αἰίεταπι εχΙ{[η - 
ππαπάσπα ε[, απἲ 1π Ρεϊποῖρίο αἳ εο αι Ἠδταπι ἀε[οτῖιρΠε 

οπη][ἴαπι {με ρατιῖομ]απι εἰς νε] πρὸς απὶ αἩ 1ρ[ο ΗΙρ- 
Ροοταίε ἆε Ἱπάπ[ιτία νε] αποά Ίάεπι ΠρηϊΠοεῖ γεὶἰ αποά 

γοσεπα τάναντία υ[ατρεί Ῥτο αἀγετρίο, (πα ἀἰχενιί ἐναντίως. 

κ 
ΧΙΥΠΙ. 

Ῥτο πιοάἰοίο ειϊαπι ροιετὶς Ἰεείο πιεάιοετεπι ἰγαδεομίατη 

Γμῤ]ίεετε εἶισομε μίγµτηφµε εαρμὲ [αδιίγε ἱρηίσφιε τε- 
οµτυαῖῖς ἴογτα ΕΛΙΕΠἄεΓΕ. 

Ηι 3 
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΄ νά 3 ” ΄ Δ .] 

4ύο πλῆμναι πρὀσθεν αὐτῷ καὶ δύο μοχλοὶ τὴν ἀντί- 

τασιν ἐργάξονται, µίαν ἣν ὑποκάτω τοῦ κατατεινοµένου σκε- 
λους, ἑτέραν δὲ ὑπεράνω τῆς κεφαλῆς. ἐπεὶ δὲ, ὥσπερ ἔφην, 
ἀσκεῖν ἡμᾶς αξιοῖ τὴν εὐπορίαν τῶν ἰαμάτων, ἑτέραν ἐπί- 
νοιαν ἑαυτοῦ διδάσκων γυμνάδει σὲ πρὸς τὴν τῶν ἁμοίων εὕ- 
ϱεσιν. εἰ γὰρ αἱ πλῆμναι μὴ παρεῖεν, ὑποτείνας ξύλον µα- 
κρὸν κατὰ τὸ μῆκος τῆς κλίνηςν ἐφ ἧς ὁ Θεραπευόμενος 
κατάκειταιυ τὰ μὲν ἄλλα ταῦτα τοῖς ἔμπροσθεν πράξεις πὲ- 

; ; .] ε ” ε Π - 3ο) 3 ” ” ’ 

ϱιβαλλων τοὺς ἱμαντας ὁµοίως οἷς ἐδίδαξε το ποῖα του σω- 
Γ ῃ 3 ο ῃ 4 » π 

µατος ἐξαρτήσεις τὲ καὶ δια τῶν ξύλων, δὲ ὧν αυτοὺς 

μοχλεύσεις, ἀντὶ δὲ τῶν πλημνῶν ἔτι χρήση τοῖς τοῦ µα- 
κροῦ ξύλου πέρασιν, ἃς κεφαλὼς ὀνομάξδουσι τὴν ἀντέρεισιν 

τῶν μοχλευόνιων ξύ- [39192] λων πρὸς ἐκεῖνα ποιούµενος 
ὑπερέχοντα τῆς κλίνης σύμμετρον ἑκατέρωθεν, ἔκ τὲ τῶν 
πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ τῶν πρὸς τοῖς ποσὲ μερών. δοκίδα 
ΤΑ τ , . νι τα » ω ) ᾽ θιν 

δὲ τὸ υποτεινὐμξενον πατα . μῆκος τὴ κλίνή Σύλον ὠνομα- 

σεν, εἰ καὶ μικρὰν εἶπε δοκὀν. 

Απίε Ῥ]Πῖ8 πιοᾶίο]]ς Ῥϊπίεπο γεοίῖρις 1π οοηίγαγίαθ 

Ρατίες εχίεμάεραῖ, ππο Ίπ[τα Ρροείεπι εκίεπ{ο, α[ίετο [απργα 

οαραῖ., θεά αποηίαπι, αἱ ταζα], 1 9ο εχεγοεγῖ ηΟδ νο]μῖξ 

πἳ Ργαεβάδη 1π Ῥγοπιρία Ἠαβεαπιας, αΠππι πούστη ἄοοεπθ 

1η ΠπΠαπι Ἰπνοπίοπο ἴε εχετοεί; Παπ [ πιοᾷΙο]ῖ πο 

Επί, {ἴσπιπι αποᾷ Ἰεοί Γαρες 4πο αορτοίαης Ἰαοεῖ ]οηρί- 

ἴμάϊπαπα αεηπεί Γ[αμ]οϊεπάππι εΠ. ΟΌείετα οπιπῖα εαζεπι 

αἴαπε απίε ε[Ποϊεπάα Γαπί: Ίοτα επῖπι οοτροτὶ Ιπ]ιοϊεπάα 

6ο πιοᾶο (πο [αρογῖας ἆοοιῖε νἰποϊοπάαιε αἆ Πσηα αηῖ- 

Ρας απα[ νεοίριις αἆ εχϊεπάεπάααα ΠΠπΩΗΣ, Θεᾷ ΡΓΟ ΠΠο-- 

41ο] Ἠππο αἀλμ]ροπίαν εχίτεπια Ἰοησίογί Ἰσηϊ ᾳπαε ϱα- 

Ριία ἀἰοαπίας, αξ πιοβίσε πἰσίππσαςα Ιοείαπι οχοεᾷεπίία εί 

ἃ οαρίΐο εἰ α ρεά]ῦας οκίεπἀεπίῖριις Ι]σηῖς Ίοτα Επί, Ἔτα- 

Ῥεου]απι νετο ᾳποά Ισπαπι Ἱπ Ἰοησιίαόίπεπα 1εοῖιῖ Γαβ]ῖ-- 

οἵἵπς δοκίδα ἀῑκίε, απα[ μικρὰν δοκὸν, 1ὰ ε[ῖ Ρασταπι {τα-- 
Ῥεπι, βρηϊῄςσαης, 
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μθ’. 

(051) Ιν δὲ Θέλης ὀνίσκους καταστήσας ἔνθεν καὶ ἔνθεν 
) ο 38 , Δ : ΄ ’ ἃ . » 

ἐπ᾽ ἐκείνων τὴν κατάτασιν ποιέεσθαν, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλ- 

λου τρόποι κατατασίων. 

Τοὺς ἄξονας αὐτοὺς ὄνους εἴωθε καλεῖν, ὥσπερ καὶ τὸ 

λέγειν ὄνου τε περιαγωγήν, νῦν οὖν τοὺς μικροὺο ἄξονας 
ὀνίσκους εἴρηκεν ὑποκοριστικῶς, ὥσπερ ἐν τῇ προγεγραµ- 

µένη ῥήσει τὴν μικρὼν δοκὸν δοκίδα. χρὴ γάρ σε μὴ μό- 

γον ἠσκῆσθαι πρὸς τὴν τῶν εὐπορίστων ἐπίνοιάν τὲ καὶ 

χρῆσιν, ἀλλὼ καὶ πρὸς τὴν τῶν παρ ἰατροῖς παρεσκευασμέ- 

νων ὀργάνων πρὸς τὰς τοιαύτας ἀντιτάσεις. ἄδονας οὖν 

θεὶς οὐ κατὰ τὸ μῆκος τοῦ σώματος, ἀλλ ἐγκαρσίαν, ὡς 

ἐκεῖνο, θέσιν ἔχον ἔνθεν καὶ ἔνθεν τοῦ Φεραπευομένου σώ- 
µατος, ὕπερ αὐτὸ σηµαίνει, κάτωθεν. μὲν τῶν ποδών. τὸν 
ἕτερον, ἄνωθεν δὲ τῆς κεφαλῆς τετάχθαι τὸν ἕτερον, ἔπειτα 

δὲ περιβάλλων τῶν ἐμάντων τὰς τἐλευτὰς τοῖς ἄξοσιν ἐκ τῆς 

ΧΙΙΣΧ. 

(οπιπιοᾶε ἰἴεπι επιεπάεπς. μετ απίομ]ος αὖ µίγαφµε ῥρατιε 

εοἰἰοεαῖος. ὧΦιπὶ ειἶατι αἰίαε επιεπάεπαὶ Ταβίοπες ο καπι 

Ρἰμτίπιαε. ν, 

Ακες [ο] εις εβ αρρε]Ίατο ὄνους, απεπιαάπιοάαπι αδι 

{οτ]θ]ξ ακίς νεχ[αο. Ίιπο νετο αχῖοι]ος ποπηπαν1ῖ ὁγί- 

σκους π[ας ποπιῖπε ἀϊπιίπαίνο, Ποαε 1π Γαρετίοχῖραβ γει- 

Ῥῖς ἰγαβεσπ]απι δοκίδα ἀῑκῖί Ῥατνααι ἔγαρεπα Πρηϊβοαης. 

Ἐκετοετί απίεπι ἀεβρε», ποπ {[ο]απι 1π 15 Ύπαε Ρρτοπρία 

{απί εκοορϊ(απᾶϊς αἴηαπθ αἀπιογεπάϊς, Γεὰ εἴϊἶαπι 1Π πΠιβολ]-- 

παπιεπἰῖς Ύααθ Ρραταπίαγ α πιεᾷϊοί αἲ Ίαν Ιπίεπάεπάϊ Τ8- 

Ώοπεςφ. Άπχες Ίίβηαε «ο]]οοαπάϊί Γαπί ποπ τεοῖ 1π Ἰοηρ]- 

{πάϊπεπι οοσροσίθ, Γεά ἵταπδνετί αἩ 15 4παε Ἠϊπο αἴφιε 

Ίήπο Γαπῖ ραγΗβας οοτροΓί5 αποὰ ουταίαν. 1 απίεπι ποἩ 

αῑπά βρπϊβοαί α1απι αἰίεταπῃ αἲ Ππ{εγιογί ρατίο α Ῥεάῖρας, 

αἰίετηπι α Γαρεγίοχί α οπρίίο οο]]οσαπάμπα εἶο, Ῥο[ι Ἠαεο 



496 Γ44ΗΝΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ 
Εὰ. Όμασι, ΧΗ. [2151]. Ἐά. Βαῇ. Ύ. (551.) 
ἐκείνων περιαγωγῆς τὴν ἀντίτασιν ἐργάσῃ τοῦ Φεραπευομέ- 

φου σκέλους. 

ν. 

"άριστον δὲ ὅσεις ἕν πύλει µεγάλη {ητρεύει κεκεῆσθαι 
ἐσκευασμένον Σύλον, ἐν ᾧ πᾶσαι ἀνάγκαι ἔσονται, πάν- 
των μὲν κατηγµάτων, πάντων δὲ ἄρθρων ἐμβολῆς ἓκ κα- 

τατώσιος καὶ μοχλεύσιος. ἀρκέευ δὲ τὸ ξύλον, ἢν ᾖ τοιοῦ- 

τον οἷον οἱ τετράγωνοι στῦλοι, οἷοι δρυῖνοι γίνονται, μῆ- 
κος καὶ πλάτος καὶ πάχος. 

᾿Οργάνου τινὸς καὶ μηχανήματος, οὗτινος ἂν ἐθέλει 
ἐμνημόνευσεν. ἐν δὲ τῷ λόγῳ περὶ οὗ τὴν κατασχευὴν αὖὐ- 

τοῦ διδάξει κατὰ τὸ περὶ τῶν ἄρθρων βιβλίον ἑπόμενον 
τῴδε' καὶ ἡμεῖς οὖν ἐν ἐκείνῳ τὴν ἐξήγησιν ὧν ἀσαφώς 

:εἶπε ποιησόμεθα᾽ νυνὶ δὲ ἐπὶ τὰ συνεχῆ τοῦ λόγου µετα- 
βῆναι καὶ προσθείς. 

1η]εοῖα Ίοτα εχίγεπια ἆ αχεθ ἁαπάα, αιῖ νετ[α[ῖ ογη8 φποά 

ουμγαίατ ἵπ ἀϊνετ[ας ρατίες ἀῑάασαπϊ, 

[, 

Ορείπιωπα αµίεπῃ εξ, ᾖ[ φυὶ ππεάἰείπαπι ἵπ παρα µγδε 
εχετοεαῖ, ραταϊμπα Ίαδεγε Ιἱβπμπα μετ φμοᾶ υἶταῃ ΟΊΊΠΕΠΙ 

αἀμιδεσππις αἆ Γγαοϊα εἰ ἱμπαία οπππῖα τεεπεπάα, ἴπι 

επιεπάώεπίες ἔμπι ἰπαρείίεπιε. «ἄλιπᾶε αµξεπι ετἰε [ἴρπιτα 

ταἰθ, φμαίες [ωπὲ φμαάταίας οοἰωπππαε φμεγπαθν ομοά αἆ 

ἰοπβίιμάίπεπα, ἰαιεμάίιετα εἲ οτα[[εμάίπεταη ρεγεῖπεῖ, 

Ονραπῖ ου]αδάαπι [ει πιαομΙπαππεπῖ ᾳποά Ἰαβετῖ νο- 

1α1ἳ πιεπίΙοπεπα {8ο,. ἴπ Ἠῦτο αιίεπι ἆθ ατῖοα] αι 

Ἠυῖο [αβ]οῖξας ἀοοεῖ εἶας {αὐσίοβιοποπα, Ίο 1ρί {4 απῖά 

οῬίουχαπι {αεγῖ εΧΡοπειιαθ; Ώππο ΡΙΙΠΙΜΠ ϱβ αἆ εἂ 

ιταΏθίτε 9παάε [αρά1ῖ. 
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γα. 

'"Επὴν δὲ ἱκανώς κατατανύσης. 

Τὺ σκέλος δηλονότι' περὶ γὰρ τῶν τῆς κνήµμης περὶ 
3 ΄ 5 ο ας. 3 ” 

τὸν ἀστράγαλον ἐξαρθρημάτων ὃ λόγος ἣν αὐτῷ, καν τῷ 
4 ᾽ -” 3 ; ’ .” , 3. 14 Ν 

μεταξὺ περὶ τῆς αντιτάσεως διδάξας, οὕτω παλιν ἔπὶ τὸν 
΄ 5 - / 3 1 

ἐξ αρχης λόγον ἐπανηλθεν. 

νβ. 
[219] ᾿Ρηϊδιον ἤδη τὸ ἄρθρον ἐμβαλεῖν, ὑπεραιωρέεταυ 

γὰρ ἐς ἐθνωρίην ὑπὲρ τῆς ἀρχαίης ἕδρης. πατορθώ- 

σαντα οὖν χρὴ. τοῖσι Θέναρσι τῶν χειρῶν, τοῖσι δὲ ἐς 
τὸ ἐξεστηκὸς ἐρείδονται, τοῖσι δὲ ἐπὶ Θάτερα κατώτερον 
τοῦ σφυροῦ ἀντερείδοντα. ἐπὴν δὲ ἐμβάλης, ἦν μὲν οἷόν 
τε ᾖ, κατατεταµένα ἐπιδεν χρή" ἢν δὲ κωλύηται ὑπὸ 
τῶν ἐμάντων, ἐκείνους Λύσαντα ἀντικατατείνειν ἐς τ΄ ἂν 

ἐπιδήσης. 
ρ ” ’ 3 ” [ ε , [ Ὄν 
Ἔκ τῶν τοιούυτων αυτου λέξεων ὁρμωμενοί τινες αρ- 

-”- 3 ” ΄ 

Θρον καλεῖν αὐτὸν φάσκουσυ τῷὼ πέρατα τῶν διηρθρωμένων 

11. 
Ὀδί [αεῖς επιεπάετὶς. 

τις νιἀε]οεί,. Ώε ετατε επῖπι 85εΠ8 οἶτοα ἴα]απι 

Ρτοἱαρίο ἀπ[εγαῖῖ [εκίεπάεπάϊ ταίῖοπεπι, Ίοφπε χυχ[ας αἆ 

{Γεεπιοπεπα τενεγΗίαχ 4πεπῃ Ιπ]ΙΠο ρτορο[αῖῖ. 

11. 

ἁγεομίμς [αεῖ]ε γεοοπάϊεατ. 1Ιάιοῖ επίπι αὐ απῖφμα 

/εᾶε, [ο µὲ ε τεβίοπε [µρτα ἱρ[απι [ρεοίαπς ποπ ἔαεγεαι. 

Ῥγοπιιπεπειοτίόμς Ἰέαφμε ραΐπιαγμπι γρατεῖόμς ἀἰτίρεπάμα 

ε[, Ῥατεῖπι φμοᾶ επ[αι αἀμγρεπιίδμς, ρατεῖπι ἵπ[γα ἰα- 

Ίωπι τερεἰἰεπείδι. Έο τε[είο οτµς, [ [ιετὶ ψοτε[ί, εκ- 

τεπέµῖα αἰ[ίραπάμπα ε[ἒ; [γι ἶογα ργο]τδεαπε, εα [οἰνεπᾶα 

εἰ μπι φἰπομίμπα πο ἰπ οοπἰγατία5 ματίες εἲ- 

εεπάεπάμπη. 

Ἡϊρροογαίες ατιῖου]απι ἄρθρον ἀῑκίί, ᾳπο πιογεΏίΥ 
αυ νο]υπί {ο αριά ἀρ[απι νοσατί εκἰγεπια οἷα φµθε 1 
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προς τὰς κοιλότητας ὁστών, ὡστὲ τὸ μὲν σύμπαν διάρθρω- 

σιν καλέσθαε, καθ ὃ συνάπτεται πρὸς ἀλλήλοις τὰ πέ- 

θατα τῶν κινουμένων ὁστῶν, ἐν ταῖς ἐκτάσεσί τε καὶ κἀμ- 

ψὲσιν. αὐτῶν δὲ τῶν ὁσιῶν ἑκατέρου τοῦ μὲν ἐμβαίνονιος 
τὸ πέρας ἄρθρον, τοῦ ὃ᾽ ὑποδεχομένου τὴν κοιλότητα κο- 
τύλην ἡ γλήνην ὀνομάξειν αὐτόν: ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὀνόματα 

τὴν ἐκθλιψιν ἔχειν. μετὰ ταῦτα δὲ σὲ διδάξει κοινὴν ἁπά- 
σης ἐμβολῆς µεθοδον, ὡς κατ ἀρχὰς ἡμεῖς εἰρήκαμεν ἐν 

τῷ πρωτῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων», ἔνθεν περὶ τῆς χρείας 

ἐδιδάξαμεν ἐν ἐκείνοι τοῖς λόγοι ὡς οὐχ οἷόν τέ ἐστιν 

ἐμβάλλειν αὐτὰ προσηκόντως ἄνευ τῆς ὑπέραιωρήσεως. εὐθὺ 
δὲ καὶ τὸν ὕρον διδάξει µέχρυ πύσου χθὴ κατατείνειν. ὅταν 
γὰρ ἤδη δόξεις ἑκανῶς ἔχειν, ὡς ὑπεραιωρεῖσθαυ δύνασθαι, 

παύσει τῆς ἀντιτάσεως. 

ν/. 
᾿Επιδεῖν δὲ τὸν αὐτὸν τρύπον καὶ τὼς ὡσαύτως βαλλόμενον 

Ἴ ν ει) - 3 Λ . Δ 9 [ή [ 

κατα το ἑξέστηκος καὶ τας πὲριβολας τᾶς πρωτας πλεί- 

ανΙ5 τεοϊρίαπίας, {ο πἲ {οίαπα 14 αρρε]είᾳτ διάρθρωσις, 
αὈϊ οοπιπΠμπίας επίτεµια οἴίαπι απαθ ἵπ Πεσα αἴηαθ 

Ροτγεοίιίοπε πιογεπίητ. “Ἐκ παἴτοφπο απίεπι οἴ[ε 1 αποά 

Ἱπ[εγῆιτ ἄρθρον, οιναπι φιοᾷ τεοῖρῖε κοτύλὴ νε] γλήνη αἳ 

Ηιρροοταίε ἀῑσαίατ, Ῥεᾷ Ἠαεο ποπήπιπι ἀῑ[οερία[είο τε]-- 

οἰεπάα Ὑετο. ἨὨεΐποορ νετο ο[επάϊτ Ἰακαίϊῖ τεβΙιπεπάϊ 

ταίΙοπεπ1 αηϊνετίαπα, Ποια πο8 1Ππ ΡΥΙπΙΟ Ἠογαπι ΟΟΠΙΙΠΕΠ-- 

{ατίοτίσα Παἰῖπα ἀῑκίπιαςν αδὶ Ππιεπάσπάϊ α[απι εχρ]οανί- 

πημς, ἀεπιοπβταπίεν ποπ Ῥροῇο Ἰμχαίΐα οοπιαιοἆε τε[α1, 

Ἠη][ι τία ἁτάασαπίας αἱ αἰίεγαπι αλίετι πος 1ΠΠαετεαῖ, ὮῬτο-- 

πας αμίεπι Τεγπιῖμασι Ἠαῦεςδ, αἆ απεπι πίααε εχκίεπἆετε 

οοπνεπίαίς Ἠβππηπε αρὶ Ίαπι νἰἀεριηίαχ οαίεππθ εχἰεπία 

ο[ίε, αἱ αἰίετο α]ίαγῖ ποπ Ἰπ]μαετεπίαο ἀϊάποαπίας, εκίει-- 

4ετο ἀείίπες. 

ΠΠ. 

1λαιιάικηα ἴη[μρεΥ εοᾶειι πιοᾶο ρἰπομίωπι ε[ὲ αεφµε εαρίει- 

ὂμς εα ματίε Φμαε ελ[έαι ἱπιρο[εῖς, ἰδίφμε ρτίπιο εἰ ρἰµ- 
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στας κατὼ τοῦιο ποιέεσθαι καὶ τοὺς σπλῆνας Ἀλαίσκοις 

κατὰ τοῦτο καὶ τὴν πίεσιν μάλιστα κατὰ τωῦτό. 

:Πὰ κεφάλαια συντὲμὼν ἀνέμνησε τῆς Ματαγμάτων ἔπι- 
δέσεως, ἣν ἔμπροσῦεν ἐδείξαμεν"' καὶ µέντου καὶ μεμνῆσθαυ 

’ 3 ” ’ 

χθὴ τά τὲ κατ ἄκραν τὴν χεῖρα καὶ τὰ κατὼ τὸν πόδα καὶ 
τὰ κατὰ τὴν πτέρναων καὶ προσέτι ταῦτα τὰ κατὼ τὰ σφυρὼ 

. ΄ ” ” [ή ,ω ’ 

ἐξαρθρήματα τῷ καταγματικῷ τρὀπῳ τῆς ἐπιδέσεως πεί- 

Θεσθαε, διὸ κάν τούτω τῷ βιβλίῳ περιέχεται πάντα. τὴν 
δ᾽ αἰτίαν τοῦ χρῆναι τὴν ἐπίδεσιν οὕτως ποιεῖσθαι, κἂν 
δι. / ’ Δ ) εή Π 

ἐξάρθρημα, κἀν κάταγμα τὸ γεγονὸς ᾖ πρωην µεμαθήκαμεν. 

νδ. 
ΠΙροσεπιδεῖν δὲ καὶ ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐπὶ συχνόὀν. 

Τοῦτ ἐν τῷ κατ ἴητρεῖον διὰ τῆσδε τῆς λέξεως ἐδή- 

λωσεν" ον ὃ᾽ ἐπιδέοι πολλὸν τοῦ ὑγιέοο προσλαμβανέτω 
Δ . νε { ι. .” Ν 3 ῃ 

καὶ ἡ αἴτία πρύσθεν εἴρηται. ἄμεινον γὼρ ἐκθλί- [ο14] βε- 

Τσ οἰγομππάαπάμτα εε ραππῖς ρἰυγἰπαὶς ἵπ]εεεὶς ροιἱ[-- 

ππιιπα αάἐγίπρεπάμπα. 

Οαρῖία Γαπιπιαίἶπι οοπιπιεπιοταν1ῖ 1]1π9 ν]ποπ]ϊ αἆ [τα- 

οἴατας  Ῥεγιπεπἰὶδ φποά απίε ἀεο]αρανίπιαδ,  Ἰεπιϊπῖ[ε 

απίεπα οροτῖοί ϱα ϱη8ε 11 παπα, Ῥεάο, οα]σε ἰα]ϊσᾳααθ {απο 

Ίοεο εχοϊάμηῖ, 6ο πηοάο νΙποἰεηάα ε[ἴε ᾳἱιο [γασίαταε, αἷ- 

ᾳπε Ιάο]τοο 1ΙΠ Ἠοο 1ρτο οπιπῖα οοπιρτγεµεπά,. Οαα[απι 

νετο ϱΠαπιοβγεπι Ίία υιποϊεπάαπι Πῖ, Άνο {Γαοίαπι ος Π8, 

ἴγε Ρρτο]αρίαπα, 1π [αρετίοτίρας Παβαίπααν, 

ΗΙΥ. 
Τωπι Πῖπο αίφιμε Πΐπο ρἰμγίπεμπα. 

Ἠοο εἴῖαπι ἆοοιῖῖ 1π Ἠρτο ἆθ ο[]οῖπα πιεά]οί, παπα 

Ἰπηπῖί: οοπιρτοµεπάαίᾳαο νιπου]απι ἸΠπίερταο ρατίῖ ϱ παπα 

Ρ]αγίπααπα, οαυ[α 1π Ῥτίοχίθαβ Ῥοβία εΠ. ῥαΐῑμς εηῖπι ε[ 
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.. τοῦ πεπονθύτος μορίου τοὺς χυμοὺς ουκ εἰς τὰ πα- 
θακείμενα µόνον, αλλα µέχρι πολλοῦ τε προστεθεῖσθαι καὶ 

μακροῦ κωλύεσθαιε. 

νἒ. 
Ζ4ἄλλον δὲ τε τοῦτο τὸ ἄρθρον πεπιέχθαι χρὴ ἐν τῇ πρώτη 

ἐπιδέσευ ἢ τὸ ἐν τῇ χειρί. 

Κατὰ τα μεγέθη τῶν ἄρθρων ποιεῖται τὸ μέτρον τῆς 
πιέσεως καὶ τὸ πλῆθος τῶν ὀθονίων προσεπισκοπούµενος 

τὸ νευρῶδεο αὐτῶν καὶ εὐαίσθητον, ἧττον γὰρ ἀποθλίβε- 

σθαι βούλεται. 

γστ’. 
9 ᾿ να. / 3 ’ η ”- » ’ ϱ|. ϐ 
Επὴν δὲ ἐπιδησης, ανωτέρω μὲν του ἄλλου σώματος ἔχετω 

τὸ ἐπιδεθὲν, τὴν δὲ 9έσιν δεῖ ποιήσασθαι οὕτως, ὅκως 

ἤκιστα ἀπαιωρηθήσεται ὁ πούς. 

Ὅτι μὲν ἐπὶ βραχὺ χρὴ μετεωρότερον εἶναι τὸν πόδα 
τοῦ ἄλλου σκέλους ἐλέχθη καὶ πρὀσθὲν. ἐλέχθη δὲ καὶ 

{αςοο ποἩ [ο]απι εχρτιπιϊ α γἱαϊα ρατίε αἆ οα Ἴοσα Ύπαε 

Ἰαχία [απε, [εὰά τερεἰ]ῖ αἆ εα 4παε ῬΡἱατίπιααι τεοεάυηϊῖ εἰ 

Ίοπρε οομΙρετί, 

1ν. 

Εἶμπο αμµίεπα αγεομίιπι μδί ρτίππο ἀερίπείπιις, οοπιρΓίΠΙΕΥΕ 

πιαρὶς ἀεδεπιμς οµαπι ἰπ ππαπιε. 

Μοάαπι οοπιρτϊπιεπάΙ εἰ {α[οἴαταπι ππιεγαπα οοπβἳ αἲτ 

Ρτο πιασηαάῖπε ατοπ]ογάπας πίστας εἴῖαπι α παπι Πεγγ]5 

οοπΜἰπεαπίαγ οἱ 4 παπι αοτῖς [επ[ας Πηϊς Ἰοο Πᾳαἰάεπι πιῖ- 

Ώμςδ οοπηρεϊτηῖ ]1)εΙ. 

ΗΝ ΤΑ 

Ππ]εείιο «ἰπεμίο ρατς ἀείίραία τεἰίφιο εοτροτε [μδϊπιίογ ᾖα- 
δεαιµγ. δίο ἑαπιει οοπεἰπεπᾶα ε[ μὲ ϱες παπίπε μ[- 

Ρρεπάαειμγ. πα. 

Ρεάεπι οοπ(ϊπεπάμπι ε[ε τε]ῖφιο οτηχε ραμ]ο Γαβ]- 

ΠαΙοχθΠΙ [αργα 4ποφαε ἀῑοίμπι εΒ, ὨὈϊοίπαι ε[ὶ ἵπ[αρεν 
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ὅτι τοσοῦτον ὑψοῦσθαι προσῆκεν αὐτὸν, ὡς μηδὲ τῇ ἄντι- 

τάσευ κάμνειν τοὺς μύαο. νυνὶ δὲ προσέθηκε περὶ τῆς κατὰ 

(662) τὴν ἀπόθεσιν ἀσφαλείας παράγγελμα, μηδὲ μύλις κὲ- 
λεύων αἰωρεῖσθαι τὸν πόδα. τοῦτο δέ ἐστι μµαλακών ἐρίων 
πανταχόθεν αὐτῷ παρατιθεμένων' καὶ δὴ μὲν τὸ κατὰ τὸ 

πέρας, ἔνθα τὸ ἴχνος ἐσεὶ στηρίξεσθαέ τινος μαλακοῦ. ἢ 

ὑπαυχενίου ἢ καὶ ξύλου ὀρθοῦ, ᾧ καὶ προσδεδεµένος ἔσται 
μαλακαῖς ταινίαις. 

γξ’. 

Τὸν δὲ ἰχνασμὸν τοῦ σώματος, οὕτως ποιέεσθαυ ὁκοίην τινὰ 
δύναμιν ἔχει καὶ τὸ ὀλίσθημα, τὰ μὲν γὰρ σμικρὸν, τὰ 
δὲ µέγα ὀλισθάνευ. 

ΤΙρόδηλον οὖν ὅτι τὰ μὲν σμικρὸν ὀλισθήσαντα µε- 

τριωτέρας δεῖται τῆς ἐπιμελείας, τὰ ὃ᾽ ἐπὶ πλέον ἑκστάντα 

καὶ τῆς διαίτης ἀκριβεστέρας καὶ τῶν ἄλλων οἷς ἰἐσχναίνε- 
ταυ τὸ σώμα. 

Ἱρίαπα ϱβίεπηθ εχοϊίαπάσπα, απαϊεηις οσίεπίϊ πιπ[οι] πο 

Ἰβροταπί, ΊΆωπο ρταεοερίαπα αἀ]αηπρῖε, φᾳαοά αἆ ἴπίο οοη- 

Ππεπάμπι ρεχἰ]πεί, μί ρε πο πηϊπῖπιαπω οπ]άσπι [μ[ρειιάα- 

τ1τ. [ά απίεπα Πί αβὶ Ἰαμα πιοΗῖ απάϊααο οἰηρίίασς ααίῃ 

εἰ ρα ε]απς εχίτεπηα ατα οαἰῖ ε[ι 1ρΡ4 [αὈ]εοία πιο]]1 αἰῖ- 

ᾳπο, τί ρυ]νίπο, {α]οϊεπᾶα ε[ι, ἴαπι Ἰσιπο αᾳπο εγεοῖο 

αἆ ααοἆ Ῥες ππο]]επι Ἠαρεπαπα ν]ποίαίυτ. 

ΕΥΠ. 
Ἐκιεπιατὶ αμίεπι εοτρµς ἀἄεζει, Ῥτουε ο[]α βτανίεγ [μο 

ἶοεο επεἰᾶωμπι. ἸΝοππμ]ία επἰπι Ιευίετν ποππιία ρἰιγὶ- 

τινα ΤποςεΙΙΜΤ. 

ἵπ αρετίο {απο 6[ ᾳαε ραια]απι εκοεΠεταπί ραγναπι 

ο ιΓΑΠ1 εχίσεγε, «πα Ρ]ατίπαππι Ρρτο]αρία Γαπί οἱ πΠᾶ]οΓεΠι 

αρβαποεηίῖαπη εἳ οείετα ᾳπαε οοτρας εχἰεηυαηῖ, 
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γη. 

Τὸ ἐπίπαν δὲ ἰσχναίνευν μᾶλλον καὶ ἐπὶ πλείω Χθόνον χϱὴ 
ἓν τοῖσι κατα σκέλεα τρώμασιν ἢ ἐν τοῖσυ κατὰ χεῖρας " 
καὶ 7αρ µείζω καὶ παχύτερα ταῦτα ἐκείνων" καὶ δὴ καὶ 

ἀναγκαῖον ἐλινύειν τὸ σώμα καὶ κατακεῖσθαι. µετεπι- 
ὁῆσαυ δὲ τὸ ἄρθρον οὔτε τὶ κωλύευ τριταῖον, οὔτε κατὲ- 
πείγει. καὶ τὰ ἄλλα πάντα παραπλησίως χρὴ ητρεύειν, 

ὥσπερ καὶ τὰ παροιχόµενα: καὶ ἣν μὲν [515] ἀτρέμα 
κατακεῖσθαι, ἱκαναὶ τὲεσσαράκοντα ἡμέραε, τν μοῦνον ἐς 

τὴν ἑωυτῶν χώρην τὰ ὁὀστέα αὖθις καθίζηται, ἣν δὲ μὴ 

θέλη ἀτρεμέειν, Ίθῴτο μὲν ἂν οὐ ῥᾳδίας τῷ σκέλει, ἐπι- 
δεῖσθαι δὲ ἄναγκαξοιτ ἂν πολὺν χρόνον. 

4ὐτὸς εἶπε τὴν αἰτίαν οὗ κελεύει" καὶ γὰρ µείξω φησὲ 
καὶ παχύτερα ταῦτα ἐκείνων καὶ τρίἰιον ἐπὶ τούτοις ἑἐστὲ 

τὸ πατακείµενον ὑγιάδεσθαι τὸν ἄνθρωπον, οὐχ ὥσπερ ἐπὶ 

τῶν κατὼ χεῖρα περιερχόμενον. ταῦτ οὖν ἔν τῷ καθόλου 

περὶ πάντων ἡμῖν τῶν ἄρθρων εἰρῆσθαι νομέδομεν. 

ΓΙΥΠΙ. 

Πήαρὶς ΟπιΠΙπΟο ασ ἀϊμεῖις επέεπµαγα εοτριµ5 ορογεεὶ μδὲ 

οἵμς ο µαπι μδὶ ὀγαελίμπι ἰαεάϊω, οσα τμά ππα]ις 

[ε εἰ ετα[γτες φμαπα Ίου. ΊΝεεε[]ε ἴίεπι ε[ξ οοτρις οφ μῖε- 

/εετε αἴσμε Ίασετε, [εὰ [οἴνετε ατεϊομίωπα (εγεο φιοφιε 

ἀῑε εἰ ΤµΥΓμς αἰίρατε πλ ρτοβίδεε, πμ] 1ιεπι εοδῖε. 

Ἠείίφια οπιπία εαάεπι |εγὶ ἀεδεπε οµαε ἴι ρτίογιδις Ῥο- 

βια [ωπι. Ὁμοά[ι Ποπιο σμῖε[οαξ εἰ ]αοεαὲ, αδθμπᾶε [ωε 

αμαάταριπία ες, πιοᾶο ο[]α ἵπ [μαπι /εάεπι τε[εμία 

Γιετίπε. δίπ ομίε[εετο πο[ῖε, αεβτίμς ΟΓΜΓΕ μΜείμΥν ϱ0-- 

δειµτοµε ἀϊμεί[ηπε φἰπεμίωπι αἀλίῥεγε, 

1ρίο οαπ[απα τεάἁτᾷ]ε εἶας αποά ῬταεοερΙ, Ἱπαπῖϊ 

οπῖπα απ {]]αά πια]ας Πί ο οτα[Πας παπι Ἠος; ααἴρις 

{εγίῖαπα αἀ]οῖί ᾳποᾶά Ἠοπιο εαβαμς σοπ[απε[σοαῖ ΠΟἨ Ίπρτε- 

ἀῑειις, Ποιε πΏὶ Ῥγασβίαια οΠοπάϊατ, Ἠαοο Ισίεαν {π απῖ- 

τοχ[υπα Ρετπετο αἆ ΟΠΙΠ08 αγίΙου]ος ατολίταπααγ, 
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νῦ. 
5 ή ’ .” 9 , Ἆ , “. 3 9 ς κ 

Οκῦσα µεντου τῶν ὀστέων μῇ τελέως ἴδει ἐς την ἑωντων 

χώρην, αλλά τι ἐπιλείπει, τῷ χρύνῳ Λλεπτύνεταυ ἰσχίον 
᾿ 8 ᾿ Π ν 3 Ἂ η 5”, 3 ” 3 νι 

καὶ µηρος καὶ κνημή μι ν μὲν ἐίσω ολισθῃ, τὸ έξω 
[) ’ Ἀ ῴ κ ν 2) 

µέρος λεπτύνεται, ἣν δὲ ἔξω, τὸ εἴσω, 

Ῥ) π - ε ” ’ 3 « ῃ 1 / 
καὶ τν υγιῶων τυ μορίων ἐν ησυχίᾳ πολυχρονίῳ 

΄ ’ [ή ς ” 

φυλαττοις ἢ βραχείαις κινήσεσι, λεπτύτερον ἑαυτοῦ γίγνεται. 

αένευ τε γὰρ ἡᾗ κίνησις τὰ σώματα καὶ ῥώννυσι τὴν 
δα ’ ευ α ΠΝ 3 3 ῃ 3 / Δ , 

τοῖς δυναμµιν, ὑφ τς εἰς ευτροφίαν ἐπιδίδωσι τὰ µέρη. 

ὅταν δὲ μὴ καλώς ἐμβληθῆ τῶν ὀλισθησάντων τε, χεί- 

ρους αἳ κινήσεις ἐπιτελοῦνται, καὶ μᾶλλον δὲ κατὰ τὰ ἄν- 

τικείµένα µέρη τῶν ὀλισθημάτων. ἐπειδὴ κενὸς ὁ τύπος 

καταλείπεται τοῦ μέρους κινηθέντος ὁστοῦ πρὸς τάναντία. 

ῥᾷον οὖν ἐπ ἐκείνυ στηρίζεται τοῦ µέρους εἰς ὃ µετέστη 
ο ” 4 Δ » 4: εδ ’ ῃ 

τὸ ἄρθρον. ἕδρας μὲν γὰρ δεῖταιυ τὰ ὑπερκείμενα μόρια. 
ταῦτα δὲ αὐτοῖς οὐ κεναὶ χώραι παρεέχουσιν, ἆλλ᾽ αἳ πεπλη- 
θωμέναι κατὰ γάρ του τῆς κενῆς χώρας οὐδὲν στηρίζεσθαι 

ΤΙΣ. 

ἴτετωπι μδὶ ο[]α επ εοἱο ἵπ [ματι [εάεπι ποπ ΤερεγΗΠΕΗΥ, 
/εᾶ αἰϊφιϊά αὖε[ῖ, ἐεπιρογτο επίεπµαίµγ οοπα, ᾗεπιμγ εε 

ογµς, ας [ ἵπ Ιπίεγίογεπῃ ρατιεπι επεἰᾷαμὲ, επΙεΓΙΟΥ ματς 

εεπμαίμτς [ι ἵπ επἰεΥΙΟΤΕΠΙ ΙπίεΓΙΟΥ. 

5] απα Ἱπ[ερτῖς ρατῆδας ἅῑα αα]ε[οαί νε] Ἱενιίογ ππο- 
γεαίας, ἱεππῖος Πί Ύπαπι ρτῖας ε[Πεί; πποίαδ οηῖπα οΟΓροτα 

οα]ο[αοῖῖ εοχπιααο υπ Ἠγπιαί οὗ απαπι ρατίες πιε[πβ 

πμ παπίυτς [εά πῬί Ἰαχαίαπι α[ααῖά ποᾳα {πετ Ρεγξεοίε 

τεβιαίαπας, ἀείετῖας ῬεγΠοϊαηίας αποίαθ, Ῥιαεείρπεφπο α 

οοηίτατία ῥρατίο 1 ἵπ ᾳπαπι νεπῖί, οπαπάοφυϊάεπι ]1οοιιβ 

εα ναοιμς τεμπηυϊίασ, ααπππι 95 ἀπ οοπἰταγίαπι πιονοαίιγ. 

Ἠοπιο ἀβίίαν Γαοἴ]ῖας 1 ραγᾶ Ἰη]λαετεῖ 1 Ύπα πι αγσα]ας 

εχοῖἀ!τ. «Ὀπρετίοτες επῖπι ρασγίες Γεάεπι χεφπ]γαπῖ, απααι 

Ἰπαπῖς Ίοσυις ποπ οεχΗῖρεῖ, [εά ῥρ]επῖς, α παπι πΙμΙ ροί[Π 

Ἰη8Πῖ Ίοσο Ἠαεχοτε; αἴᾳπθ ϱα ἆε οαω{[α γι αΏ 4 ῥρατίο 

1π ᾳπαπι ατἰίου]ας εγυπιρίε {αῇµπετα σοὐµΙδ [ο]εί αἱ {αιι- 
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δύναται. διὼ τοῦς οὖν καὶ τὸ σκέλος είωθε προφεθας 

ἔνθα τὴν ἔκπτωσιν ἔχει καὶ τοῖς κατ ἐκεῖνο τὸ µέρος ἔνερ- 
γεῖν μόνον" αὐτοὶ γὰρ οὖν καὶ τρέφονται καλῶς, οἳ ὃ᾽ ἄρ- 
χοντες ἐνδεῶς, οἵπερ εἰσὶν ἐκ τῶν ἀντικειμένων μερῶν. 

Τὰ πλεῖστα δὲ ἐς τὸ εἴδω ὀλισθάνει" ἐπὴν δὲ κνήµης ὀστέα 
ἀμφότερα καταγῆ ἄνευ ἑλκώσιος, κπατατάσιος Ἰσχυροτέρης 

δεῖταυ. τείνειν δὲ τουτέων τῶν τρόπων ἐνίοισε τῶν προει- 

ρηµένων τισὶ, τὴν μµεγάλαι αἳ παραλλάξεες ἔωσιν. Ἔκανα 
δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν κατατάσιες ' τὰ πλεῖστα γὰρ ἂρ- 
κέοιεν ἂν δύο ἄνδρες ἐθῥωμένου, ὁ μὲν ἔνθεν, ὁ δ᾽ ἔνθεν 

ἀντιτείνοντες. τείνειν δὲ ἐς τὸ ἐθὺ χρὴ κατὰ φύσιν καὶ 
κατὼ τὴν ἐθυωρίην τῆς κνήµης καὶ τοῦ μηροῦ, καὶ ἢν 

κνήµης ὀστέα κατεηγυίέης κατατείνης καὶ τν μηροῦ. 

Τὰ κάτω πρὸς τὴν τοῖς σφυροῖς διάθεσιν ἐξαρθρί- 
µατα μᾶλλον ἔσω ὀλισθάνει. αἰτία δὲ ἡᾖ τῆς περόνης ἀπό- 

έαπα πια[οπ]] αιὶ ϱ4 οοπιπεπίαχ [απο ΠΠΠΠεΤο {αηπβί, 

Παπϊάεπι Ῥεπο ππ(πΙαπίατ. ἸΙπεσετοϊῖαἰϊ νετο Ποπ [818 

απαθή {1 οσο εν ΜΙ απίεπα ἴπ οοπἰτατία Ρατίο οοἩ- 

ἐπεπίητ. 

ΙΧ. 

Ῥιεγαφμε ἑαπιεν ἵπ ἱπιεγίοτεπι ρατίεπι ργοπιορεπέµτ. δεᾶᾷ 

ᾗ ἵπιερτα ομίε µίγµτηφµε οτµγὶς 05 εοπππαϊπμαξιγ, υα[ί- 

αϊμς ἰπιεπάεπάμπι εἰ. οδὶ ππα ματς [γαεέμγαε ναϊάε [ω- 

Ῥεγ αἰιεταπι εποεάαε, αἰίφιο μεπάμπι ε[ επ Ρτορο[εἷς 

πεεπάειμαί πποᾶϊ. «4δμπᾶε οµοφιε ε[ εἰ ρε βοπεπες 

επιεπάετε. Έετε αμµίεπι [αι [μπε ἆμο Ἰοπιίπες γοδι[ 

ομὶ ἵπ ἀίνεγ[α ευπιεπάαπε, µπις αὖὃ μπα ρατῖε, αἶτεγ αὖ 

ατεγα. Ἐπιεπάετε αµίεπι Τεοία [εειμιάμπι παξµγαπι ΟΡΟΥ-- 

εεε εἰ ε τεβίοπε οΓιΤὶ ας [επιογίς ἔαπαι [ Ίεμ]ις Φµαπα [ῖ 

έως [γαοιὶ ο[]α επιεπάαπειμν. 

Όυαε εχοϊάαηῖ αἳ 1ηΓετ]οτῖ Ρατίε, (πα ουπι {αἱο «ΟΠΙ-- 

πηαπίας, ἴπ Ἰηζεγίογεπι ρατίεπα τηβρῖς Ρτοτυπραπῖ. Ὅὐ]αβ 
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Εά. ΟΠατι. ΧΠ. [215. 916.] . Κά. Ρα[. γ. (5585.) 
ωμό ἔξωθεν ἀκριβέστερον περιλαμβάνουσα τὸν ἀστράγαλον 

2) περὶ τῆς κνήµης ἐἔσωθεν. 

ξα. 

[516] Καὶ ἐπιδεῖν δὲ οὕτως ἐκτεταμένων ἀμιφοτέρων, ὁκό- 
τερον ἂν τουτέων ἐπιδέης' οὐ γὰρ ταῦτα ξυμφέρει σκέλει 
τὲ καὶ χειρί. πήχεος μὲν γὰρ καὶ βραχίονος, ἐπὴν ἐπι- 
δεθώσιν ὁὀστέα κατεηγύτα, ἀναλαμβάνεταυ ἡ χεὶρ, καὶ ν 
Ε) , » ῃ Ν , -” ” ε πα 
ἐκτεταμένα ἐπιδέῃς τὰ σχήματα τῶν σαρκών, ἑτεροιοῦταν 

5”. ” ΄ ” 3 ” νο / Ν 5 3 . 

ἐν τῇ ἕΣυγκάµψευ τοῦ αγκώνος. αδυνατος γαρ ὁ αγκὼν 
.) 3 

ἐκτετάσθαι πουλὺν χρόνον οὐ γὰρ πολλάκις ἓν τοιούτῳ 
εἴθισται, αλλ’ ἔν τῷ ξυγκεκάμφῦαι. καὶ δ) καὶ ἅτε δυνάµενου 

” .) » - 

οἱ ἄνθρωποιυ περιιέναι, ἐπὴν κατὰ χεῖρα τρωθώσιν , ἕυγκε- 
κάµφθαι κατὰ τὸν αγκώνα δέονται. σκέλος δὲ ἐν τε τῇῆσιν 

ὁδοιπορίῃσι καὶ ἐν τῷ ἑστάναι εἴθισται, διὲ μὲν ἐκτετάσθαι, 
ε νι 4 ” - ε] / 3 3 , Δ ’ ] 8 

οτὲ δὲ µικρου δεῖν ἔκτετασθαι ἐς το κατω κατά φίσιν. καὶ δή 
Ἆ Ν 1», λ »” - Ν - 3 .. 

καὶ πρὸς το ὀχέειν το ἄλλο σώμα, δια τοῦτο ευφορον αὐτῷ 
3 κα 5 , υ Φα 8 ν . 5 ” 
ἐστι τὸ ἑκτετάσθαι, ὅταν ἄνάγκη ἔχη. καὶ δὴ καὶ ἐν τῇσυ 
κοίτησι πολλάκις ἐν τῷ σχήµατι τουτέω ἐστὶν ἐν τῷ ἔπι- 

τοὶ οαυία εΠ [πταε ργοοθίας απῖ α. "οχἰετ]ογῖ ρατίο Ία]απι 

πηαρῖς οοπιρ]εοίηχ Ύπαπι Ερίαο Ρχουδί]ες αΏ Ιπίεγὶοτ]. 

ΓΙΧΙ. 

«4ιφµε τα επιεη[α απιδο ἀείρατε, μίγµπιν ἀευϊπωεγίς, απι 

ποπ εαάεπα ογιμγὶ ας ὀγαε]ίο αοοοτηπποζαπέγ ῥ ΊΝναπιφμε 

μδὶ ὀτασ]ι ωεὶ Πππετὶ ο]α οοπιπηίπία ἀεἰίραπίμγ, ὀγα- 

εἰλίωτα [μ[ρεπαίιμτ, αἴφμε μδὶ ειεΓµπα αἰλίραεμγ, «αγο 

αἰϊο πποᾶο Πιριγατµτ, ἀσῃ ομδίεως [θε ΠΝεφμῖε είπα 

ομδῖιμς επίεπΓις αῑμ Ιιαδενὶς ποπ επἶπα [ος ε[ξ [αερε 

ἵπ Ἱιος Ἰαδιιμ ἀεειπιεγὶ, /εὰ εμγραιαδ. Ομῖπ Φµμήα Ποπιίπες 

ἐπρτεαὶ ρο/[]ιπε ὀγασλίο εοπιπεμµίο, πεοε[]ε αθεπι οιμδὶ-- 

ἔμπι οµγυαγε. Ότμς φετο οµμία απιὀιἰαπᾶο εἰ [ἑαπᾶο Ἡι 

ἐΓεγΙοΥ εΤη Ρατιεπι, ἨΜΠπο εν ἰοίο, Τµιο ρτορε εν ἓοίρ 

ἐπεεπαάί [εοινιάμπα παίµμγαπα εἰ Γεγγε εἰίαπι γείφιετι εου-- 

Ρις οοπ[µευῖε, Ιάοίγοο [ιο πποἰεία επιεπάἰεμγ φ μπι 

οριµς εἰ. (Ομίά φμοᾶ εἰ ἵπ ἰεείο [αερίμα Ίου Πποῖο εοι”- 
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Κά. Οµατι, ΧΠ. [ο1ς.] ν Εὰ. Βα[. Ύ. (559. 558.) 
τετασθαι. ἐπῆην δὲ δὴ τρωθῆ, αἀνάγκη καταδουλοῦταν 

᾽ ’ “ ο / / / τὴν 7νωμην, ὃτι αδυνατοι μξτεωρίζεσθαυ γίνονται, (555) 

ὥστε οὐδὲ µέμνηνταιυ περὶ τοῦ συγκαμφθῆναει καὶ ἄνα- 
-” 3 .] 3 ) . ’ 

ὄτῆναι, ἄλλα ατρεμµέουσιν ἓν τουτέῳ τῷ σχήµατε πείµενου. 

᾿Εάν τὲ πνήµην ἑάν τε μηρὸν ἐπιδέηςι ἑκατέραν τῶν 

διαρθρώσέων ἐκτετάασθαυ κελεύει, τὴν κατ ἰσχίον καὶ τὴν 

κατὰ γόνυ. τὴν ὃδ αἰτίαν τοῦ σχήματος ἐφεξῆς ἐρεῖ σαφῶς, 
ἀποδείξευ χρωµενος καὶ ἑτοίμως νοήσαις τὸν νοῦν. ἔστι δὲ 

τούτων τῷ κεφάλαια προειθίσθαι μὲν τὸ σκέλος ἑστώτων 
καὶ βαδιζόντων ἐκτετάσθαι. πρὸς γὰρ τὸ βαδίξειν τὸ σώμα 
γέγονὸς ὑπὸ τῆς φύσεως εἰς τοῦτο σχῆμα περἐσκεύασταυ 

πρὸς αὐτῆς καὶ δια τοῦτο καὶ κατακειµένων ἐκτεταμένον 

ἐστὶν ὡς τὰ πολλά. τὰς χεῖρας δὲ καὶ κατὰ τὰς ὁδοιπο- 

θίας καὶ ἄλλως ὡς τὸ πολὺ κἐκλασμένας μετρίως ἔχομεν. 

οὐδεὶς γὰρ αποτετακὼς αὐτὰς περιέρχεταυ. διὰ τοῦτο κἂν 
ἐπιδεθδῇ τις χεῖρα, δυνατόν ἐστιν αὐτῷ περιέρχεσθαυ ταινίαν 

επείιμγ [γα ιμῦ δεᾶ αδὲ [γαπρίτωτ πεσε[Γίας Πιοπαῖ- 
. η, ΄ 9 - ὁ 

μὲ απίγαώήη Γα1ρίες πεφμίε επίωι επεϊιατὶ, ματς ἄε 

εμγφαπᾶο εἴµγε αμὶ ἄε [μγρεπὰο πι]έμπα φετδιπα [αοῖν 

/εἆ ία [ιψγαῖις ομῖε[εἷε εἰ οιζαξ. 

Θῖνα {οπιἩχ [νο ογις αἱΗσοίατ, Ῥγαθοῖρϊε πἰτᾶη σε 

οοπαπη{αγα εχπἰεπάαίαν, [οἴ]]οεί αιιαε ἴπ οοχα ε{[ῖ εἰ ᾳπαο 

1π σεπι.  Όαπτ τα βριτατὶ ἀερεαί 1ρίθ΄ ἀεῖποερ αἀ]ίοιξ 

ενιἀεπίϊ ἀεπιοπβταίίους υ[αςδ, οα]15 πιεπίεπι {ασε οοπι-- 

ΡΓεμεπάεδ. Ἠογιαπα Ιίααο νετροταπι οαρῖία [απῖ: εοη[αεν]! 

οτιι εί εοταῖα αῖ Παπί εί εοτασι απῖ αιηρα]αηί εχίεπάἰ 

α παΐητα επῖπι οογροιῖ5 {εγτοπάϊ ρταϊῖα {αοίαπι αἲ οαθπι 

αἆ Ἠαπο Παβίίαπι ρταεραταίαπι εἰ; αἰᾳπο οα 4ὲ οαυ[α ἴπ 

οπΏαπάο Ρἰεγαπιᾳαα εχἰεπ[απι [ετναίατ, [εὰ Ῥγασ]ία ἴπ ἵπ- 

στε[α οἱ αἰϊοηπῖῃ {ενα πιοάῖσα ουτναία οοπ{πεπίαχ, αααΠ- 

ἀοᾳιϊάεπι Πεπιο εχίειεῖς Ὀτασ]μῖς απηρη]αΐί, 3ο Ρτορίετεα 

ὑχαο]ο είίαπι ἀογίησίο πηἰίο]ία ου βία εκοιριεμίο -απι- 
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ὑποτείνοντι τῷ πήχει. σκέλους δὲ παταγέντος ἀδυνατον ἐπι- 

βαΐνειν πρὶν ἀκριβῶς πωρωθῆναν. 

ἔρ'. 
ε.) κ) ’ 

4ιὰ οὖν ταὐτας τὰς προφάσιας χειρὸς καὶ σκέλεος οὔτε ἡᾗ 
” ” [ή . ” 

κατάτασις οὔτε 1 ἐπίδεσις τοῦ σχήματος ξυμφέρει αὐτῇ. 

ἦν μὲν οὖν ἑκανὴ ᾖᾗ κατάτασις ἡ ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν ᾖ, 

οὐθὲν δεῖ μιάτην πονέεσθαι" καὶ γῶρ σολοικότερον µηχα- 
’ η Π ο 4 . ε .] ε κ ε 

νοποιέειν μηθὲν δέον. ἦν δὲ μὴ ἱκανὴ ἡ κατάτασις ἡ 
ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν καὶ τῶν ἄλλων τινὸ τῶν ἀναγκαίων 

προσφέρειν, ἦν τινά γὲ προχωρέη, ὅταν δὲ δή ἑκανῶς 
- « ο 3, -.ε 4 Ε ’ . 3 

καταταῦῇ, ῥηῖδιον δη κατορθώσύθαι τα ὁὀστέα καὶ ἐς 

τὴν φύσιν ἀγαγεῖν, τοῖσι Θέναρσι τῶν χειρέων ἀπευθύ-- 
γοντα καὶ ἐξευκρινέοντα. ἐπὴν δὲ κατορθώση, ἐπιδεῖν 

- 3 η ’ ” α. Δ . ” 3”. 3 3 

τοῖσιν ὀθονίοµσιν κατατεταμένα, ἤν τ ἐπὶ δεξιὰ ἤν τ ἐπ 
λ ” ΄ 

ἀριστερὰ περιφέρειν ξυμφέρη αὐτέοισιν τὰ πρὠτα ὀθύόνια, 
, ι η 3 ᾽ η ᾽ ῃ 3 

ῥαλλέσθω δὲ τὴν ἀρχὴν κατα τὸ κατηγµα καὶ πἐριῤαλ- 

λέσθω κατὰ τοῦτο τὰς πρὠτας περιβολὼς, κἄπειτα νὲμέ- 

Ῥπ]ατο 4ε5ετς Ροῖε[ι; αἲ ογατο Ῥετίχαοίο Ῥγίμδηπαπι οα{1ο 

Πνππείαχ, Ἰπστεάϊ πιίπῖπιε ςοί, 
λ 

α..ς 

Γ.ΧΗ. 

Οὐ ἵας ἱρίμγ ευἰάεπεί[ίπιας εαµ[ας ποπ εοπυεπῖε εοεπι 
Παδίεµ ὑγαε]έωπι αἴφιε ετμς επἰεπάετε εἰ υἰποίγε. Ομοά 

{ αὐωιᾶε [μεγίε Ῥεγ ἆμος Ἱιοπηίπες αἀλίδίεα υἱς, ᾖ]γμ[ίγα 

ἰαδογαπάμπι ποπ ε[:; ᾖἸαειαπείας επϊῖπι ε[ μεὶ πιαο]ίπα-- 

πιεπείς, μδὶ τες ποπ επὶρίε. -4ὲ [ ἅιιο Ποπαίπες ποπ [α- 

εἰς επιεπάαπε, οοπΓμρίεπάιωα αἆ εµπι επ Ῥτορο[εῖς ἵπ- 

εεπάεπάί πιοᾶἰς φιμῖ επρεάἰεί[βπαις ᾖε. Ἰπεεήίοπε [αεῖς 

αἀλῖδίια ο[]α [αεῖίε τε[ἐἱεµπεωΥ εἰ ἵπ [ματ [εᾶεπι οοπη-- 

Ῥεἰἰωπεμνγ. μτοπιϊπεπεοτίδως μαΐπιαγμπι γατεῖδμς ἀϊγεοία 
αἴφμε ἀϊάμεια, Ῥο[έφμαπαι τε[ίεμία [μετίπε, επιεπία [α- 

Γεἴῖς αἰἰἱραπάα [ωπεν Φµαε βνε α ἀεπία, [νεα [πίτα 

Ῥαγίε πιαρὶς αιιταὶ ἀἄεδεαπε, ἠΠίς ρτίπο ἰπροϊυεπάαε 

Γωπι. . Οµάϊίαπεμγ αμίεπι αὖ εα ματίε φµα [τασοίμτα ῇ, 

Ῥτίπιοφμε ἰδὶ οἰγομππεαπ; ἀείπεεμε αἆ ρατίεπι ογµγίς {μ- 

6ΑΙΕΝΌ8 ΤΟΛΙ, ἈγΙΙΙ, ΤΑΗ6 ΙΙ, Τι 
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Εά, Όλα, ΧΗΠ. Γ216. 3417.] Εά. Βα[. . (558.) 
σθω ἐπὶ τὴν ἄνω κνήµην ἐπιδέων, [2417] ὥσπερ ἐπὶ τοῖ- 

σιν ἄλλοισι κατήγµασι εἴρηται. τῷ δὲ ὀθόνια πλατύτερα 

χ01) εἶναι καὶ µακρόὀτερα καὶ πλέω πολὺ αὐτὸ κατὰ τὸ 
σκέλος τῶν ἐν τῇ χειρί. ἐπὴν δὲ'ἐπιδέης, καταθεῖναι ἐφ᾽ 

ὑμαλοῦ τινὸς καὶ μαλθακοῦ, ὥστε μὴ διασερέφεσθαι ἢ 
τῇ ἢ τῇ μήτε λορδὸν μήτε κυφὸν εἶναι. 

Φανερωτάτας μὲν εἴρηκε τὰς αἰτίας προφάσεις, καΐεου 
γε ἀληθώῶς ἃς προείρηκεν οὐχ ὡς ἐν τῇ συνηθείᾳ προφᾶ- 
σεις εἴωθε λέγειν τὰς ψευδεῖρ αἰτίας καὶ μικρὸν δὲ κατω- 
τέρω πάλιν, οὕτω κέχρηται τῷ ὀνόματι κατὼ τήνδε τὴν 
ῥῆσιν. δὲ οὖν ταύτας τὼς προφάσιας τοῦ μὲν έξωθεν τοῦ 
ὀστέου καταγέντος ταχεῖαυ αἱ ἐπιβάσει. εἴρηκὲ δὲ τοῦτο 

περὶ περύνης ἀληθὲς ἐπιδοὺς ταχεῖαν μὲν ἐπ ἐκείνη κατα- 

γείση τὴν Ἰοῦ σκέλους γἰνεσθαι «ἰνησιν, εἰ δὲ κνήμη συν- 

τριβῇ μετὼ πλείονα χρόνον δύνασθαι χρῆσθαι τοὺς οὕτως 
παθόντας. 

Ρεγίογεπι ροτγἰβαπέμγ, ομεπιαάπιοάμπα ο/ζεπ[ωπι εξ ἰπ 

αἰῑῖς [γαοιωτίε, Γα[είαε φετο ἰαιίοτες εἰ ἰοπβίοτες, ας 

ππμίιο ρίμτες αἲ εἴμ αἀλίδεαπιμγ σµαπι αἆ ὄγαελίμπι. 

Ὀδί ἀεἰίραιωη [μετίε, [ωρετ αἰϊφμα τε ρίαπα πποἰ[ίφιμε 

εοἰἰοσαπάμπι ε[ἰ, πε ἵπ Ἰοο υεῖί τ]ἰμά ἰαίμς ἀεργαυεειτ, 

πευε ἵπ απἰετίοτεπι, Ἰένε ἵπ ρο[ἰεγίοτεπι ρατίεπι ΡεΓ- 

φετίιαμΤ. 

ΕνΙάἀεπιΙ[πηας οαυ[ας αρρε]]αν]! προφάσεις, απαπινῖθ 

ομυμ[αε αἩας ῬΡγορο[μῖί γεταε Ππῖ, πεφιε 1 γοσαρα]ῖ αἆ 

{α][ας οαα[α5ς Πσπϊοαπάα»δ, αἱ υ[αγρανί [οἱεί, πιπἰπαίαγ, 

Ῥαυ]ο Ἱπέγα εἰῖαπι εοἆεπι πιοᾷο αρίαπι αοοϊρῖῖ παπι 1πο α1{, 

οῦ Ίιας ἀδίίας ενιζεπΙ[ππιας οαωίαδ, Π ο αιοά αἳὖ εκἰε- 

ποτ ρατίο ε[ὶ οοπ{πηραίατ, παπίητε Ἠοπιο Ἱπστεάϊιατ. Τά 

αιιοἀ ἆα [ητα ἀῑκιί νεταπι οα{απι τεάζἆεης, ουχ εα [γαοία 

οἵμ8 οε]ετΙίεγ πιονεαίατ; αἴαπε αβὶ Πρία ρετ{τιηρῖίας, 1οΏβο 

Γρε!ῖο ορι5 Πἱ αἆ ου αἱ Ἠοπιο αἱ ογατε Ρο[Πϊ, 
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ἔγ. 
Ἰήάλιστα δὲ Ἐυμφέρευ προσκεφάλαιον ϱ) κλίνον ἢἢ ἐρινέον, 

μὴ σκληθὀν, λαπαρὸν, μέσον κατὰ μῆκος ποιήσαντα ὑπο- 
Φεῖναυ 2) ἄλλο ευ ὃ τούτῳ ἔοικεν. 

4 . 1 ιά . 

Ί ἣν κνήµην ἀξιοῖ στηρίξειν ὃν εἶπε τρύπον προσκεφα- 

λαίων μᾶλλον ἢ σωλῆνος, ἐφεξῆς γράφων ἃ µέμφεται τοὺς 
χρωμένους αὐτῷ πρὸς τα τοιαῦτα. 

ξδ.. 

Περὶ γὰρ τῶν σωλήνων τῶν ὑποτιθεμένων ὑπὸ τὰ σκέλεα 
τὼ κατεηγότα, ἀπορέω ὅτυ Ἑυμβουλεύσω ἢ ὑποτιθέναυ 
χρὴ τἢ οὔ. ὠφελέουσι μὲν γὰρ, οὐχ ὅσον δὲ οἳ ὑποειθέν- 
τες οἴονται' οὐ γὰρ ἀναγκάξουσιν οἳ σωλῆνες αἀτρεμέειν 
ὡς οἴονται. οὔτε γὰρ τῷ ἄλλῳω σώματέ στρεφομένῳ 
ἔνθα ἢ ἔνθα ἢ ἐπαναγκάξδευ ὃὁ σωλὴν μη ἐπακολουθέειν 

τὸ σκέλος, ἢν μὲ ἐπιμελεῖται αὐτὸς ὃ ἄνθρωπος, οὔτε αὖ 

τὸ σκέλος ἄνευ τοῦ σώματος κωλύευ ὁ σωλὴν κινηθῆναυ 

ΕΧΠΙ. 
ἸΜααϊπιε αμῖεπι ρτο υαἰειιάίπε ε[ εετυϊεαὶ [μδ]ίοετε εἰ 

ἰἴπο αμὲ ἴαπα, ποπ ἆμτγωιπ, ἰαέμπα φιοὰ πιεάίωπα ἐπ ἴοπ- 

Φἱεμάίπεπα πποἰἰε [ιε υεἰ ομοᾶάρίαπι ἐαΐε. 

Οσα {α]οσί Ίω[Πί εο πιοάο απεπι Ρο[ῖ, οετνίσα] 

παρῖδ οααπι οαΠα]οπι αἀμίρεηῃδ. ΕΒτοκίπιο αυίεπι [αρά1ί, 

ου]α5 τεῖ 1ο αοοπ{εί απϊ οαπα]Ι αἰπηίατ. 

ΕΧΙΥ. 

1)ε εαπα]ὶ φμὶ ᾖτασιο οτμτὶ [ῤγίοίειν ἰποθγεως [πα φιιὰ 
ἀεπι εοπ[]ῖ, [μδ]οὶ Ἰεοπε ἄεδεαι,. «ἈῬτοάεξ φμῖάετα, 

[εά ποπ Φµαπίμπα επἰ/ἰππαπε ομὶ ἠἶζωτα αἀπιοφεπες . ΠΟΥΙΙ 

επῖπι φμίε[εεγε οοβῖεν μὲ ατγδίγαπέµγ. Ίναπα πεφιμο [ 

γεἰίφμμπα «οτρµς ἴπ Ίαπο νεῖ Ιίαπι ρατίεπι οοπυετίαεµτ, 
Ῥγοιίδει οαπαἰίς, φιιοπαῖπμς [εφμαῖμγ εγω, πῖμι ἰμ[ε Ἰιοπιο 
«αυεαι. Ίεφμε ἴιεπι γρτο]ίδει φμοπεῖπις [πε «ΟΥροτε 

ην) 
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ἢ τῇ 3 τῇ. αλλὰ μὴν ἀργέστερον ξύλον ὑποτετάσθαι, ἣν 

χι 2) / 3 3 Ἆ » ” ) ’ 

μὴ ὅμως αν τις µαλῦακον τι ἐς αυτο ἐντεῦη. αχρηστό- 

τατον δέ ἐστιν ἐν τῇσι μεβθυποστρωσεσιν καὶ ἔν τῇσιν ἐς 
3, ’ 2 αι. Ν -” 

ἄφοδον προχωρἠσεσιν. ἐστιν οὖν σὺν σωλῆνι καὶ ἄνευ 

σωλῆνος καὶ καλῶς καὶ αἰσχρώς κατασχευάσασθαι. πι- 

Φανώτερον δὲ τοῖσι δημότησίν ἐστιν καὶ τὸν ἰατρὸν ἄνα- 

υμαρτητύτερον εἶναυ ἣν σωλὴν ὑποκέηται, καίτοι ἀτεχνέ- 
/ . -” Δ ο -”- 

στερὀν γέ ἐστιν. δεῖ μὲν γὼρ ἐφ ὁμαλοῦ καὶ μαλθακοῦ 
κεῖσθαι, πάντη πάντως ἐς ἐθύ. ἐπείτου ΥΣ ἀνάγκη κρα- 

τηθῆναι τὴν ἐπίδεσιν ὑπὸ τῆς διαστροφῆς τῆς ἐν τῇ 
κ” ο) κ ’ . σ.ϱ 

διαθέσει, ὅποι ἂν ῥέπη καὶ ὁκόσα ἂν ῥέπῃ. ὑποκρινέσθω 
ε - { ” 

δὲ ὁ ὑποδεδεμένος ταῦτα ἅπερ [18] καὶ πρότερον εἴρη- 
ο κ 3 Π - Γ 

ται καὶ 7ὰρ τὴν ἐπίδεσιν χρὴ τοιαύτην εἶναυ καὶ τὸ 
”, «/ 3 άν 3 9 ., η] . ’ 

οἴδημα οὕτως ἐξαείρασθαι ἐς τὰ ἄκρεα καὶ τὰς χαλάσιας 
ν ϱ ] ς ’ 

οὕτως καὶ τὰς μειεπιδέσιας διὰ τρίτης καὶ εὑρισκέσθω 
Δ 3 Ν ) ’ -- 

ἰσχνότερον τὸ ἐπιδεύμενον μαὶ τὰς ἐπιδέσιας ἐπὶ μᾶλλον 

ποιέεσθαυ καὶ πλέοσι τοῖσιν οΏονίοιοιν. πέριλαµμ- (554) 
, ο Δ / κῳ Ἀ δα ο) 3 Π 5 

βάνειν τε καὶ τὸν πύδα χαλαρῶς, ν μη ἄγαν ἐγγὺς ᾗ 

ετµς ἵπ Ίαπο φεὶ ἴἶ]απι ρατίεπι ππουεαϊωµ. δεᾶᾷ εἰ [μῦ- 

Γεοίμπι Πἰρπιωπα ππππῖιε ε[ξ, πὶ[ πποἰε αἰϊφιϊά ἴπ ἔρ[μπα 

ἐπάαιμτ. ΕΙ ἔαππεπ οοπαπηοαἰ[[ιπιµπα, οκαπᾶο υεἰ [Τεγηί 

ἰεείιμπι εἰ ἀε[ιάεγε Ποπιίπεπι ορογιεῖ. «Πίοει Τρί εἰ 

οµπι οαπα[ὶ εἰ [μιε εο ομγαιίοπεπα ὄεπε υεί ππαἰε αἄππο-- 

ωετε. Ἰμίσδο [δὶ Ῥρεγ[ιια[ωπι Παδεπι Ἰπεάίομηι εμίρα 

ππαρὶς νασατε, [ εαπαἰεπι [μὁ]ίοίαε, Φκαππφαπα τες πηῖ- 

15 ατεἰ[ιοἰἷο/α εβ. Οις επίπι γεοιµπι ῥρτοτ/[μς ]αοεαὶ 

οροτιεῖ εἰ [ωμεγ ρίαπα αο πποἰί αἰίφια Τε Φµμήή πεσε[]ε 

[τε, οοπεἰπετί φἰποιμίμηι πε γῬετυεγιαίμγ ἄμπα ἨπεπιὂΓωηι 

]αεεῖ φιοοιπφιε Γε φεγιαῖ εἰ ππορεαϊµτ. Πε[ροπάεαε ἵτειι 

ομῖ ἀεἰίσαίμς ε[ εαᾶεπι αμαε [ωργα Ρο[ια [ωπε. Ίναπι 

οἰπομίμπα ἰαὶε ε[]ε εοπυεπῖε εἰ ΠΙΗΠΟΥΕΠΙ ἵπ επεγεππὶς ψατ-- 

εἶδμς α[]ωτρεγε εἰ εὀᾶεπι πποᾶο ἰαπαγὶ ας ἐεγιο φιοφιµε 

αιε γε[οἰυϊ εε τμτ[μς ἀεἰίραγὶ; αἆ Πιαεο ἰά φιοά αἰίσα- 

ει εεπμῖις ἐυεηίγὲν ἔμπι ατοξίμς φΙποϊτὶ εἰ ρἰιγίδιις {ἱ- 

εεῖς μὲν γεάεπιφμε Ἰιοπ αγείε εοπµγείειμᾶεγε, κὶ[ γα- 
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τοῦ γούνατος τὸ τρώμα. «αατατέίνειν δὲ μετρίως καὶ ἔπι- 

κατορθοῦν ἐφ᾽ ἑκάστη ἐπιδέσει χρὴ τὰ ὁστέα. ἢν γὰρ 

ὀρθῶς μὲν ἐητρεύηται, κατὰ λόγον δὲ τὸ οἴδημα χωρέη, 

ἔτι μὲν λεπτότερον καὶ ἰσχνότερον τὸ ἐπιδεόμενον χωρίον 
ἔσται, ἔτι δὲ αὖ παραγωγύτερα τὰ ὁστέα, ἐνακούοντα 
δὲ τῆς κατατάσιος μᾶλλον. ἐπὴν δὲ ἑβδομαῖος 1 ἑνδεκα- 

ταῖος γένηται τοὺς νάρθηκας προστιθέναι, ὥσπερ καὶ ἐπὶ 

τοῖς ἄλλοισι κατήγμασιν εἴρηταυ, 

"ει καὶ νῦν οἶδά τινας ἰατροὺς ὑποτιθέντας τῷ σκέ- 
λει σωλῆνας καὶ γλωσσύκομον κνήµης τὲ καὶ μηροὺ πεπον- 

Θύτος, ἐπὶ μὲν τοῦ μηροῦ παντὶ τῷ σκέλει, τῆς κνήµης 
δὲ πεπονθυίας ἔνιουι μὲν καὶ τοῦθ' ὑποβάλλουσιν ὕλῳ τῷ 

, 4 αν. ε η η ο , ο) , Ε 
σκέλει τὸ ξύλον, ἔνιοι δὲ τὴν πνήµην ὅλην στηρίξοντες ἕν 

τῷ γλωσσοκύμῳ. ᾖβλάώπτουσυ δὲ τυ καὶ οἱ µετ αὐτῆς τὸν 
Δ 24145 3 ῃ ν ’ Π ο κ ᾳ 

µηρὸν, αλλ ἦττον ἐκείνων. τας σλέβας δὲ αὐτος ὁ Ιππο- 
’ κ ῃ » ο) 9 3 25} ἎἊς 18 ”ν ό , 

χρατης ἐδήλωσε σαφώς, ὧσε αὐτας οὐδὲν ἐμὲ δεῖν ἔτι Λλέ- 
3. 3 ” . .] [ῷ 3 4 ” η] 

Σέν, ἀλλ είπου τι κατα τὴν λεξιν ασαφὲς εσεσθαί τισι νο- 

οιμγα αἆ ϱεπι Ῥτοπχϊΐπε αοεεᾶαι. Ώεδεπε ειίαπι ο[]α 
πποᾶίεε επιεπᾶἰ αο ἀἰγὶρί, φιοιεομήφμε υἰποιίωπι ἱπ]ι- 

οἴεμτ. ΄ Ίναπι [ εμΓγαιίο ἰάοπεα [μετ εἲ ἔμππογ μὲ ϱΟΠ-- 

φεπῖε ργοοεᾶαξ, αἰἰίραία [εᾶες εεπιίονγ ε[ὲ αἴφμε βταεῖ- 

Ιἰογ εἰ ο[]α [αοι]ίμς εγαοξαπῖμγ εἰ ἁμοεπιῖθιμς Τπαρὶς γα- 

επι. «δερείππο αμίεπα υεὶ ΠΟΛΟ ἀε αἆ [ετιίας φεπῖεπ- 

ἆμπι ε[ξ, φιεπιαάπιοάωπα ἀἰεεμτι ε[ὲ ἵι αἰῑίς [γαοιμτὶς. 

Εί πππο εἰῖαπι αποξάαπα πιεᾷίσοος πονῖ απὶ εἰἴῖαπι παπο 

ογυτῖ νε] {ειποτῖ αΠεοίο οαπα]επι γε] σ]οί[οσοπιαπι [αβ]οίαπέ, 

αΡ1 {επιατ οπἰάεπα Ἰαε[απι ε[ απϊνοτίο ογατῖ; {Γεὰ { αᾳποᾶ . 

1πίετ δεµπα εἰ ρεζεπι ε[ῖ Ἰαεάαίας, ποπηα]1 απϊνετί[ο ογιατὶ 

Ίϊσπιπι Γαὐ]ίοίαπες ποπα]] εαπι ρατίεια ἀωππιίακαί σἱοίῖο-- 

σοπιο {α]οϊαπί, Παεάσπί ααϊ ππα {επι εἰἶαπι ΟΟΠΙΡΤΕ- 

Ἰεπάυαίς Γεά ππΙπαθ (παπι αἱΠ.  Ύοχας ἀοοαῖί Ηίρροσγα- 

εδ Πο αρετίε, πί πηεα εχρ]απαἴΙοπθ ΠΟΠ ερεαηῖ; γνετπι 

Π. απἱᾷ Ἱαάϊοανετο ἀπ νετρίθ εἶαθ Τοτο οπἱρίαπι οΡίοισαηι, 
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µίσω, τοῦτο ἐξαπλώσω καὶ πρὠτόν 7ὲ πάντων, ὅπῃ διαφέρει 
γλωσσόκομον σωλῆνι. εἴρηται μὲν οὖν παρὼ τοῖς 4ετικοῖς 
γλωσσόκομον τὸ σκεῦος τοῦτο. ἴσως οὖν εἰς πολλὰ μὲν τῶν 
χθησίµων γθαμμάτων ἐμβαίνουσιν οἳ ἄνθρωποι, πολλὰ δὲ 
τῶν ἀποθέτων γραμμάτων. ῥἔνιου δὲ εἰς ὁδοιπορίας αὐτῷ 
χθώνται, διοίσευ δὲ οὔτε εἴτε γλωσσοκόμιον εἴτε γλωσσόκο- 
μιὸν τις ὀνομάξου αὐτὸ, καθάώπερ οὐδὲ διὰ τῶν δυοῖν ττ ἢ 
διὰ τῶν δυοῖν σσ. τὸ δὲ ὑποτιθέμενον τῷ σκέλει γλωσσό- 
ποµον, εὔδηλον ὅτι προμηκέστερὀν τὲ καὶ στενώτερον εἶναυ 
δεῖ τῶν συνήθων. δεῖ γὰρ αὐτὸ μὴ πολλῷ πλατύτερον εἶναυ 
οὐ καιὰ τὸ σκέλος εὕρους ἡ) πάχους 1 ὅπερ ἂν ὀνομάδειν 

"ἐθέλεις, ἵνα παραβληθέντων ἑκατέρωθεν ἐρίων ἐσφιγμένον 

ᾖ τὸ σκέλος, ὡς μηδὲ ἂν ὁ πώμνων βούληται μµετακλίνειν 
αὐτὸ συγχωρεῖν τὴν στειοχωρίαν ἀλλὰ τὴν μὲν ἐπὶ τὸ δε- 
ξιὸν ἢ τὸ ἀριστερὸν µέρος περιστροφὴν τοῦ σκέλους δύνα-- 
ται ἡ τῶν ἐρίων παράθεσις ἀποκωλῦσοι, τὴν ὃ᾽ ἄνω καὶ 

κάτω καὶ εἰς ὄψος αὐτοῦ κίνησιν οὐ δύναταυ. διὸ καὶ ὁ 

“Γπποκράτης οὐκ ἀρέσκεται τῇ χρήσει τοῦ τοιούτου ξύλου 

1] πᾶ εκρ]ἴοαρο αίηπε απἲε οπιπῖα απ]ά ἵπίεν οαπα]οπα οἱ ϱἱο[- 

Γοσοιπαπι ἠπῖοσΠε. ΟΙο[οσοιππι αἳ ΑΙοῖ αρρε]]αίαν ατοα]α 
Ἶ]]α ἵπ αια {ετναγε Ἱοπηῖπες [ο]επί 645 Γε5 ᾳ πας 1Π ΡΓεΙῖο Ἰα-- 

Ῥεπί εἰ Γογρία 4παε τεοοπά{ νο]απῖ, 4πα ποπηπ]]ῖ αἆ 1ῑπεγα 

αἰαπίατ, Αἲ πμ] τε[ετί, Πνο σ]ο[οσοπιῖαπα γε ϱ]ο[[οσοπιαπα 

ποπιϊπείασ, Ποπῖ πεᾳπε Πνε ρετ ἁπρ]εακ 1, βνε Ρετ ἁπ- 

Ρίεχ Π. Οοπ[αί απίεπι σ]ο[[οοοπιαπα απο οταν [αὐ]ϊοίε-- 

ἅππι ε[ι Ἱοηρῖας ε[ε ἆερετε εἰ απσαβίη5δ Ύπαπι απο 1π 

π[α Γαπε, Έ]ας επῖπι ]αίπάο Ῥαγαπι εχοεάεγε ἀερεί οτι-- 

τὶς ]απάίπεπι [ει ογα[Π(πάίπεπι, [θα ᾳαοπιοάοοππαιε Ἱ]- 

Ῥεαί αβρε]]αγε, παπί Ίαπα ππάϊῖαιαε αἀ]εοίᾳ Ῥεπο οσα Ἠγπιθ- 

Τατ, {ο πἲ Ἰοοί απση[ία οἰαπιῃ αεσεν γε]ί οΓΙΦ πιονεΓῖ 

ἨΟἨ ρααϊίασ, {εά πε 1π ἀεχίταπα Ῥρατίεπι Υε] [ιη1[γαπι Π]ο-- 

νεαϊιγ, Ροΐε[ Ἱπιροβία Ίαπα ε[ῄοετες αἲ αποπήπας 1π [ι- 

Ῥεγίογεπι νε] 1Π[ετίοτοπι Γεγαίαγ απῖ εχοϊείαχ Ῥγομίρετα 

ΠΟΠ ῬΡοΐεῇ. Ὁμοσῖτοα ἩΗἱρροοτα! Ππ]πεπιοάϊί Πρπϊ α[ις 

ηΟΠ Ρ]αοεί, αποπῖαπῃ Ργπείετ οείετα Ιποοπηπιοάα ἁπταπι εῇ, 

ΠΒΠΙ Ἰπηπηίς, αποά 1ρ[ε ἀῑπίι ἀργέσεερον, ἀπταπι [Πσπ]βσαί 
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πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ ἀπηνοῦς Όντος. τὸ 7ὰρ ἀργέστερον 
οἷον ἀπηνέστερον ἢ ἀηδέστερον δῆλον, διὰ τὸ μηδὲν εἴκειν, 

ὥσπερ καὶ τὰ ὑπαυχένιά τε καὶ τὰ ὑπαγκώνια διακαλου- 
µενα. ταῦτα γὰρ εἴκοντα μετρίως οὐκ εἰσὶν ἀνιαρὸ τῷ 
σκέλει’ χρησίµου ὃ᾽ ὄντος τοῦ τοιούτου μηχανήματος, ὅταν 
ἀφοδεῦσαι δεηθώσιν οἱ κάμνοντὲς ἢ μµετακομισθῆναί ποτὲ 
ἀπὸ τῆς ἑτέρας µετακλίσεως, ἐφ᾽ ἑτέραν ἕνεκα τοῦτο ἐργα- 

σθῆναι, διὼ τοῦτο μάλιστα τὴν χρῆσιν αὐτοῦ προσιέµεθα, 
καίτοι κἂν οἵ τινες ὑπ αὐτῶν τὸ ὑπαυχένιον χρώνται καὶ 
κατ ἀρχὼς εὐθέως ὑποβάλλουσιν αὐτῷ ταινίας ἐγκαρσίας, 

ὅταν [219 ] ἐντεθώσι τὸ σκέλος ἐναντιῶντες ἑκατέρωθεν εἰς 

σκέλους ὕψος, ἔπειτα ἐκ τῶν ἄνω τοῦ Κώλου μερῶν συν- 
δήσαντες ἀλλήλαις ἀσφαλῆ νοµίξουσι τὴν θέσιν τοῦ σκέλους 

ποιεῖσθαι. τό τὲ γὰρ ὑπαυχένιον ἐν ταῖς μετακομιδαῖς τοῦ 

κάμνοντος ἀντὶ γλωττοκόμου τείνεται τῷ σκέλει" καὶ μέντοι 
καὶ κατὼ τὸ κάτω πέρας αὐτοῦ, προστιθέασιν ἔνιοι ξύλον 

ὀρθὸν, ὡς προωθοῦσιν ἄκρον τὸν πόδα προβάλλοντες ἔρια 

δηλονότι, χάριν τοῦ µήτε ἄνω τὸ σκέλος ἕλκεσθαι τοῦ κά- 

µνοντος µήτ ἀποτείνεσθαι κάτω. τὴν μὲν γὰρ ἀνατασιν 

εἰ Ἰηίααγε, αποᾷ πλ] οεᾶαῖξ, απεπιαάπιοᾶάσπι οετνῖσαὶ εἰ 

Ί]]ε ρα] νίπας ααἱ παπι ομΡί{ο [αΏ]οἰαίαν, ὑπαγκώνιον 6ταεοθ 

ἀοίίμγ; Ίαεο επἶπι πιοᾷϊσο οεζεπίία ετατὶ ΠΙΠΊπιο ΙΕ 

{απΐ. Οοπιπιοάππα απίεπι ε[ πιαομΙπαπιεηίαα Ἠοο, ααυπι. 

ἀε[άετε Ίιοπιο ἀερεῖ νε] αἆ Ιεοίαπι αἱέεγαπι ἱταης{εττῖν αἳ 

1]]ε 1π απο Ἰαοεί [εγηαίς, -ια Ρο[Ἡπιαπι σα[α ε]αβ 
παπα απ ππας.  Ὁπαπιπαπι απ. οεχνῖοαὶ αἀμιρεηῖες 

Ίμαρεπα ἰταηδγεντία Ἱπί]ο 11 ρτοῖπαθ [μρ]εοία, αίᾳπθ αβὶ 

ογας 1π 1 οοη]εοίαπι Γαετῖε, Ἠαβεπαε οαρίαρας Ἱπίετ {ε 
αἀνετ[ς παἰτίπιααε ἀποιῖς 1π α]αάίπεια οταν αἱ 1π [-- 

Ρεσὶοχῖ Ρρατίε πιεπιοηῖ Ιπίετ {ο ἀεν]ποίιίδ, ΠάεΙίες οοπίϊ- 

ποτ οτΏς εχ[ἠπιαπί, οποπῖαπι οευν]σα], αλὈῖ Ἰοπιο εχ ππο 

Ἰεοίο αἆ αἰίεταπι ἐγαπκεγίατ, ογασῖ νίοεπι σἱο[[οοοπιὶ ργαε- 

Παϊ, Αά]εοεταπέ ποπ] αἲ Ίπιαπι εἶα ρατίεπη Ιδηυπι 

γεοίππι Ίαπα [αρετάαία πῖ ρε εχίτεπηας ΠΙΟΓΑΠ Ίαῦεαῖ, 

ης Ἠοπιο γΙάε]οεί ογαθ γε]. αἆ [αρεγίογτα αἰἰταμαϊ γεἰ αἆ 

ἀπ{εγίογα ἀεπημαί, Δά [αρέίογα επ]πι {εν νἴπου]πι 
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3 ΔΝ ει) 3 Δ Δ Δ 

ὁ δεσμὸς κωλύει, τὴν ὃδ᾽ ἐπὶ τὸ κατω φοραὰν τὸ προση- 
θεισμένον τῷ πέλματι ξύλον' ἀλλὰ καΐτοι τούτων ἀσφαλώῶς 

παρασκευαζοµένων τοῖς ἐατροῖς, ὅμως ἡ κατὰ τὰς διαρθρώ- 

σεις κίνησις οὗ κωλύεται, δυναμένου τοῦ κάμνοντος καὶ τὸ 

κατὼ σφυρὸν ἄρθρον καὶ τὸ κατὰ γόνυ διακινεῖν κατὰ βραχύ. 
περὶ μὲν γὰρ τοῦ κατ ἴσχιον οὐδὲ λόγου δεῖ, μηδ ὅλως 

3 ” Έλι ν αἱ - ; ’ 5 ο κ ” Ε ῃ 

αὐτοῦ μηῦ υπο τοῦ }λωσσοκύμου μηῦ υπο τῆς ἐπιδέσεως 
’ “ 3 Δ λ .] 3, ” ΔΝ 

πξριλαμβανοµενου. ὃ }ὲ μήν σωλήην τα μὲν ἄλλα έχει τα 

αὐτα τῷ γλωσσοκόμῳ, αλλ αὐτῷ δὲ τῷ σχήµατι διαφέρευ. 
περιφερὴς γὰρ ὢν ἔξωθεν ἔνδοθέν ἐστε κοῖλος, ὁμοίως τοῖς 

ἐπὶ τῶν κεράµων σωλῆσιν, ὅθεν αὐτῷ τοὔνομα. δοκει δ᾽ 

οὗτος ἐπιτηδιιότατος εἶναι πρὸς τὴν προκειμένην χρείαν, 
” ] / Ν ; “” 3 ΄ -- - 

ἐπειδὴ περιλαμβανει το σκέλος Όλον ἐν πυκλῷ μαλλον τοῦ 

γλωσσοκόµου. Λείπονταυ γάρ τινες ἐν ἐκείνω χώραι κεναὶ 

μετὰ τὴν ἔνθεσιν τοῦ σκέλους καὶ τινες ἰατροὶ παρεσκευα- 
σµένους ἔχουσι πλείονας σωλῆνας ἕνεκα τοῦ χρῆσθαι καθ’ 

ἕκαστον κώλον ἁρμόττον τε τοιοῦτον ξύλον εὑρίσποντες, ἐξ 
οὗ ποιήσουσιν αὐτοὺς εὐτόνους τὲ ἅμα καὶ λευκοὺς καὶ µα-- 

λαποὺς ἐγγλύψαντες δηλονότι τὸ Σύλον. καὶ παρ ἡμῖν γέ 

ΠΟΠ ρα[ίατ, αἆ Ππ{εγίοτα Ὑ6το Ἱϊσηαπα θποά Ρ]απίαε αᾱ- 

Ποϊίατ. ὙΎεταπι πῖ Ἠαεο α πηεᾷιοῖς Παβία Ῥταερατεπίττ, 

ἨΟΠ ΤαΠΙΕΠ Ῥτολϊβείας πιοίῖο ατιοα]οσαπα, οπσπι ]αηριθης 

Ρο/Πι αγοπ]απα {α αο σοπα Ῥαπ]αϊῖπι ἀἱπιούειο, Όε «ο- 

κας επῖπι αγῖοπ]ο πμ] αἰίῑπεί ἀἴοετε, 4ΠΠπΙ πεο α νΙη- 

ουἷο πεο α σ]οί[οσοππο οοπιργεμοπάαίατ, (απα]ς νετο ἵπ 

οείετῖς ϱ]ο[οσοπιο Ππι]ῖς ε[ε, {εὰ Πρατα Τρία ἀῑΠετί, 4 παπι 

αἩ εχἰετῖοτί Ρατίε ἴεγες Πῖ, αἳὉ Ιπίιεγῖοσὶ οανις αἆ οχεπι-- 

Ῥϊαπι Ποί[ῖ]] οαπα]15, ππάε ἨΠΟΠΙεΠ {τασιί. Ὑπάείας απίειι 

Ἠϊο αἆ ρτοροβίαπι {απ πηαχίπιε Ιάοπειδ: Πβπι(αθ απῖγοΓ- 

Γαπι οτι ἵπ οἵρεπι οοπιρ]εοΒίασγ πηαρί παπι ϱ]ο[οςο- 

ππαπα, 1 4πο ποππα]]α Ίοσα Ἱπαπία τελη παπίασ, Ῥοβα παπα 

ἀεπι[ζαπα ογας {αετῖῖ, Οωαἱάαπι νετο πιεᾷ]οί Ρ]άγεδ οαΠᾶ- 

1ε5 ραγαίος Ἱιαβεπί, πί αἆ Πηρι]α πιεπιΌτα εο πίαπίατ αυ 

Ἰάοποας Πτ, 1ά Ἱϊσαππι οοπᾳμΙγεΠίς8, εκ 4Ἡο οανατε εοδ 

Ροβϊπί Ώτπιος, αἱθοῬ εξ πιο]16β.. Αριά ᾖος [επι ααϊᾶαπι 
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τις ἰατρὸς ἐκ φιλυροὺ γεγονότας εἶχε πλείους τοιούτους σω-- 

λῆνας, ὥὦστε χρῆσθαυ καθ ἕκαστον σκέλος τῷ προσήποντυ 
κατὰ τὸ μέγεθος μὴ ἀδέσμοις, οἴους ἔφην παραλαμβάνεσθαυ 

πρός τινων ἐπὶ τῶν ὑπαυχενίων αλλ ἐπ ἐπείνων μὲν οἳ 

δεσμοὶ χαλαρὸν γενόμενου οὐ διαφθείρουσιν αὐλίπτως τὰ 

κρατοῦσι τὸ σκέλος ἐν τῷ µετακομίζεσθαι διὰ τὴν µαλακό-- 
τητα τοῦ ξύλου. προσεξεύρηταίἰ γὲ μὴν ὑπὸ τῶν νεωτέρων 

ἰατρών }γλωσσόύκομον ὀργανικὸν εἰς ἀσφαλῆ κρατησιν, ὁπό- 
τερον ἂν ᾖ πεπονθὺς τῶν ὀστῶν. 

{ιτ οὖν μηρὸς ἢ κνήµή κατασκευἠν καὶ χρῆσιν ἔχον 

τὴν ὑπογεγραμμένην. περὶ τοῦ ὀργανικοῦ γλωσσυκύµου ουκ 
ἀλόγως ηερῆσδαί µοι δοκεῖ τοῖς γεωτέροις ζατροῖς γλωσσύ- 
Χομον ὄργανον ἐπιτήδειον εἰς τὰς πωρώσεις, ἐάν τε µέρος 
ἐάν τὲ κνήµη συντρίβηται. πρόύσχειταυ γὰρ αὐτῷ κατὰ τὸ 

πέρας ἄξων, ἐφ ὃν αἳ τελευταὶ τῶν ἀντιτεινόντων τὸ κὠ- 

λον βρόχων ἀχθεῖσαι περιβάλλονται. τοὺς ὃ αὐτοὺς βμό- 
χους πεἑριτιθέναι, χρὴ κατὼ τὰ πέρατα τοῦ Φεραπευομένου 

πιεᾷῖοας ε]αθπιοάϊ οαπα]ες οοπηρ]αγες λαρεραῖ εκ ἐ]ία οΟΙ-- 

Σεείο8, [ο αἱ αἆ Πηραία ογγ εος αἀλαρετεί αυἵ πιαση]-- 

{πάιηϊ πεπιρτῖ τε[ροµάετεπέ ποπ Ππε νΙπουμ]θ 4πάε, υΐ 

χεοεπ[α1, α φπἰρηκάαπι οεγν]οα]Ιρας [αρετάαπίατ. Θεά νίη- 

οι]α ἵπ οεγγ]σα]]ριας Ἰακαπίαν εἴ οοπιροβίαπα οΓΙ5 ΟΟΤΓΗΠΙ- 

Ῥαπί; οᾶπα]ε Υετο ἆππι Ἠοπιο ϱεΧ τιπο 1εοίο αἲ αίεγαπι 

ἱγαηρ[ετίαχ οὗ ]σηί πιο]λπάίποπα, πε π]]α οοπιρτγεβΊοπθ 

1 οοπἰϊπεΠί, 

6]ο[Ποσοπῖατα οἳο. 

Δά οοππεπάαπι απίεπι Πγπίεν σ]ο[οσοπαπι Ἱπῃτα- 

χπεπῖιπα α Ἰαπίοτίθαθ πεάϊοῖς Ππνεπίαπι εΠ, Γεα Γεππαν [6ιι 

ογαθ {γαοίαπι Πἲ, ου]ας Πγαοίηταπι α[απιαο [αβ]οίασι, 1ά 

απίθπι ποπ αἲς το πημῖ ν]άείατ Γαϊ[αε επεοσίαίαπι εἰ ἴαπι 

{ {επιατ απαπι { οτι οοπιπήπαίαπα Εἱ, αδί σα]]ας οἴτ- 

ουπιάαίασ εοπιπποάΙ{Πππε αἀλβείιτ, ἨἩαρεαί αἳ Ίπια ρατίε 

αχεπι αἆ ᾳπεπι οχίτεπ Ἰαφιιαῖ 1π ἀῑνατία οχιεπἀεπίες ἆθ- 

Ἡραπίας; Ππ]οίαπίας Ιπᾳαεῖ εκἰτεπιθ Ρατῖῦρας ο] φιοᾷ 

κ 
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τῶν ὁστῶν. ἔστωσαν ὃ ἐκ δυοῖν διανταίων, ὡς εἶναι σκέλη 

ὁ' τῶν βρόχων ἑκατέρου, δύο μὲν ἐκ τῶν δεξιῶν, δύο δὲ ἐκ. 

τῶν ἀριστερών. ταῦτ οὖν τὼ σκέλη τὼ μὲν ἐκ τοῦ κάτω 
βρόχους διεκβάλλοντα διὼ τρηµάτων τινῶν ἐν τῷ κάτω πέ- 
ϱατι τοῦ γλωσσοκόµου γεγονότων ἐπὶ τὸν ἄξονα φέρειν χρή. 
τὰ δὲ ἐκ τοῦ ἄνω βρόχους πρότερον ἀπάγοντα πρὸς τὴν 
ἄγω χώραν τοῦ γλωσσοκύμου διεκβάλλειν καὶ αὐτὰ τρηκάτων 
τινών ἐν τοῖς πλαγίοις αὐτοῦ µέρεσι γεγονύτων. ἐχέτω δὲ 

τὰ τρήμοτα τροχηλίας ἓν ἑαυτοῖς, ἑπατέρωθεν δὲ ἐκ τών 

ἔζω μερών κατάγοντα χρὴ φέρειν ἐπὶ τὸν ἄξονα τὰ εἰρη-- 

μένα πέρατα τῶν βρόχων. τούτων γὰρ οὕτως σκευασθέντων 

µία περιστροφ τοῦ ἄξονος ὡσαύτως τείνει τοὺς δύο βρό- 

χους, κάτω μὲν τὸν ἐν τῷ κάτω πέρατι τοῦ κατεαγότος 
ὀστοῦ περιβεβλημένον, ἄνω δὲ τὸν ἕτερον, ὥστε μετὰ τὴν 

ἀπόθεσιν ἔτι σοι λοιπὸν εἶναι καθ ἑκάστην {ἡμέραν ἔπανορ- 

θοῦσθαι τὴν ἀντίτασιν τῶν βρόχων ἥτοι γὲ ἐπιτείνοντι τὴν 
πάσιν αὐτῶν [230] ἢ ἐκλύοντι. τὸν μὲν γὰρ ἐν τοῖς κάτω 
µέρεσι τοῦ κώλου βρὀχον ὃὁ ἄξων δι εὐθυπόρου τάσεως ἄν- 
τισπᾶται, τὸν δὲ ἄνω διὰ τῆς μεταληπτικῆς ὀνομαξομένης. 

επταίατ, Παπίαπε ες ἆπαρις λαρεηῖς, Πο μέ απαϊποχ Ἠηῖει-- 

αυὖε οαρῖία Ἰαρεαῖ, Ῥΐπα α ἀεχίτα Ρατία, ἴοϊάεπι α Ππῖ- 

Πτα, Ἐκ 15 εαρί ρα ᾳπαε ἀπ{ετῖοτῖ ]αᾳπεῖ [απί Ρε 

Γοταπιῖπα {αοΐα 1π ΙπΤεγ]οτῖ Ρρατίε ϱ]ο[οσοπιϊ αἆ αχεπι ἀποὶ 

ἄερεπί 4παε Γ[απρετῖογῖθ, ῬΤΙΠΙιΟ Ῥτοσεάετε αἆ [αρετίοτᾶ» 

ἀοϊπᾶς Τρία ᾳποφπε ρε Ἰαΐετα ϱ]ο[οσοπ Ρετ[οταία ἰτα]ῖοί, 

ααἴρας {οταπήπ]ρις {γοσµ]εαο Ιπε]η[αε ΠΠ. Ὀμίπιαπε αα- 

ἔεπω 4ἳ εχἰεγιογί Ρατίε ϱ]ο[[οοοπιί [πρεγῖογί ]αηιεῖ οαρῖία 

{ετεπάα [απῖ πἆ αχεπι. ἨΗ]5 επῖπι Ίία οοηΠΙΠί15 ππα αχῖς 

οοΏΥοτῇῃο ραγίεγ απιΏος Ίαη1εο εχἰεπά[έ, ἀεοτίαπι γεγ[αφ 

Ί]]απι αυ αἆ {π[είοτα ος {ταοίί α]σαίας, [ατίαπι αἶτε- 

ταΏι, Πο αἱ πρῖ ογΠ5 Ἰαοεί Ἰοεαί 1Π ροβεταπι αποϊϊάτε 

Ίππο Ίαᾳπεοταπι 1π ἀϊνεγί[αν Ρατίες ΠΠΙεΠΠοΠεΠΙ οοττίδετε, 

τα]επ[ῖᾳς γε] Ἱεηῖης εκἰεηάεπάο, [μαφπεππι ἀβίίας φαί 1π 

1πΓεγ]ογϊ Ῥρατίε ε[ι ἀϊῑγεοία ἆποίοπε απῖς εχίοπαἰί, ευπι 

ααῖ 1η Γαρετίοτί ῥρατίο Ἱπίεγοεάεπία αΑἱίο πιοῖα Οταεοὶ διὰ 

τῆς μεταληπτικῆς τάσεως ἀῑοιιηί, 
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ξε. 

(566) Ἰῶν δὲ ναρθήκων τὰς ἑνέδρας χρὴ φυλάττεσθαι, 

κατά τὲ τῶν σφυρῶν τὴν ἴξιν καὶ κατὰ τὸν τένοντα τὸν 
ἐν τῇ κνήμη τοῦ ποδός. ὁστέα δὲ κνήµης κρατύνεται ἐν 

τεσσαράκοντα ἡμέρησιν ἣν ὀρθῶς {ητρεύηται, ἢν δὲ ὕπο- 

πτεύης τῶν ὁστέων τι δεῖσθαί τινος διορθώσιος ἤ τινα 

ἕλκωσιν ὀθῥωδέης ἐν τῷ μεσηγὺ χθόνῳ χρὴ λύσαντα καὶ 
εὐθετησάμενον µετεπιδῆσαυ. ἢν δὲ τὸ ἕτερον ὀστέον κα- 

τεαγῇ ἐν κνήμη, κατατάσιος μὲν ἀσθεγνεστέρης δεῖται, οὐ 

μὴν ἐπιλείπειν' χρὴ οὐδὲ βλακεύειν ἐν τῇ κατατᾶσει. μᾶ- 
λιστα μὲν ἐν τῇ πρώτη ἐπιδέσει κατατεἰνεσθαυ ὅσον ἐφι- 
Ἀνέεται αἰεί ποτὲ πάντα τὰ κατήγµατα, εἰ δὲ μὴ, ὡς τά- 
χιστα. ὅ τι γὰρ ἂν μὴ κατὰ τρόπον εὐθετισμένων τῶν 
ὀστέων ἐπιδέων τις πιέξη ὀδυναίτερον τὸ χωρίον γίνεται» 
ᾗ δὲ ἄλλη ὑπτρείη ἡ αὐτή. τῶν δὲ ὀστέων τὸ μὲν ἔσω 

τοῦ ἀντικνημίου παλεομένου ὀχλωδέστερον ἐν τῇ ἐητρείῃ 
ἐστὶν καὶ κατατάσιος μᾶλλον δεόµενον, καὶ ἣν μὴ ὀρθώῶς 
τὰ ὀστέα τεθῇ, ἀδύνατον κρύψαι. φανερὸν γὰρ καὶ ἄσαρ- 

ΤΧΥ. 

6ανεπᾶινπα ε[ῖ πε [ετμῖαε ε γεβίοπε ἑαίογμπα νεῖ εις εἶιου- 
ἄαε 9µαε α εΤΗΤε αἆ γεᾷεπι Τειιᾶῖξ Ἱπιροπαβίμγ. Όοπ- 

Γεγυεπὲ αµτεπι ο[]α ετιτὶς αμαάγαφίπία ἀἰεδιως, [ι τεείε 

οιγεπέµγ, [εὰ πδί [μ[ρίοίο [Πε πε ομιᾷ ο[ις ἀἰγίδι ἄε- 

δεαξ, πενε αἰϊφια ἰπεεγῖῃ [αεία Πμετῖε επιἰεεγαξίον ἵι- 

[τα Ίος ἔεπιρις [οἶυετε οροτέεε, {μπι ἀἰγίρετε εἲ ΤΙΤ-- 

Γμς α[ἰίραψε, «4ἱ [ αἰεγηπι ος αὐγωππραεμτ, {επῖμς ἴι- 
ἐεπάεμάμπι ε[, [εὰ ποπ Ῥτορίεγεα οππϊεεπάα ἰπεεπ[ίο 

ε[ αι πεβ]σεπάα. Ῥοεί[ιπιμπι αιίεπι υεί ΥΠ [Γα- 

εἴπγα Ῥτίπιο ἀε[ίσαξιν υεὶ οεγἰε οµαπι οεἰεγγίπε επέει-- 

ἀεπάα [επαρεγ ο[]α [μπε ἄιπα ἵπ [πα ἴοοια τευεγέαη-- 

Εμ.  Ὁμοάεμπφμε αμίεπι Ἱπεπιργμπαι ο[ιδις ποπ τεείε 

᾿οοπιρο[ιεῖς [μὸ υἰπεμίο αἀ[γίπρίιμτ, ππαδὶς ἰπάοίε[οῖε. 

Πείίφια ομγαιῖο εαάεπι εβ. Έπ ο[ίδις ογατὶ Γπεεγίμς 

ομοά εοπ[ρἰοῖεμγ ἵπ γρτίοτὶ γατίε ετµγῖίς, ο«µαπι Οταεσὶ 

ἀντικνήμιον ἀῑομπε, ομγαξίοπειι αεβτίς αἀπιῖιειε εἰ ἵπ- 
ΞΕΠΠΟΠΕΠΙ ᾖρο[ἐμίαε υαἰεπείογεπ. Ίνεφμε ἰαίετε ροιε[ῖ 
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κον πᾶν ἐστὶν καὶ ἐπιβαίνειν ἐπὶ τὸ σκέλος πολλῷ βρα- 

δύτερον δύναιτ ἂν τουτέον κατεηγέντοο. ἢν δὲ τὸ ἔξω 

ὀστέον κατεηγῇ, πουλὺ μὲν εὐφορώτερον φέρουσε, πουλὺ 

εὐκρυπτότερον, καὶ ἣν μὴ καλῶς ξυντεθῇ. ἐπίσαρκον γάρ 

ἐστιν ἐπὶ πόδας τὸ ταχέως ἵστανται, τὸ πλεῖστον γαρ 

τοῦ ἀχθέντος ὀχέει τὸ ἔσωθεν τοῦ ἀντικνημίου ὀστέογ. 
ἅμα μὲν γὰρ αὐτῷ τῷ σκέλει καὶ τῇ ἐθυωρίῃ τοῦ ἄχδεος 
τοῦ σκέλεος τὸ πλεῖον ἔχει τοῦ πὀνου τὸ ἔσω ὀστέον. τοῦ 

γὼρ μηροῦ ἡ πεφαλὴ ὑπεροχέει τῇ ὕπερθεν τοῦ σώμα- 
τος, αὕτη δὲ εἴσωθεν πέφυκε τοῦ σκέλους καὶ οὐκ ἔξω- 

Φεν, ἀλλὰ κατὼ τὴν τοῦ ἀντικνημίου ἴξιν ἅμα δὲ τὸ 
ἄλλο ἥμισυ τοῦ σώματος γειτονεύεται ταύτῃ μᾶλλον τῇ 

ἴξει, ἀλλ οὐχὲ τῇ εἴσωθεν. ἅμα δὲ ὅτι παχύτερον τὸ 
εἴσω τοῦ ἐξωῦθεν, ὥσπερ καὶ τὸ ἐν τῷ πήχει τὸ πατὼ 

τὴν τοῦ μικροῦ δακτύλου ἴξιν Λλεπτότερον καὶ µακρό- 

ΤέρΟΝ. 

μδῖ ποπ Τεοίε ο[]α εοποιήγαμὲ, ἑοέμπα οπῖπι [ε ο[ξεπαϊϊ 

εἰ [πε «αΤπε ε[ν παμµίεοφιε ἑαγάϊμς Ίοπιο ἱπργεάιει μδί 

Ίου [γαείμπα εβ. (Ομοά[ι επεεγίις ος αὐγμπαραξμτι οα[ις 

ἴοπσε εοἰεγαδί[ίογ εἰ, πεφµε τά τα ]αεἰ[ε ἄεργε]ιειιὰί-- 

Επι ΟΦ μπα ππῖημς Υεεε εοτηροπῖεμ, φμομίαῖα οαγΤιΟΓ ια 

ε[ῖ; πιαιιτίως επι αεδετ ρεάίιδις εοη[έε. «ΠΜακίπιαπι 

επῖπι οπετὶς ρατίεπι [μ[μιει ος αμοᾷ αὖ ἰπτεγίογὶ ρατίε 

[εωπα ε[ὲ, ἔμπι φμῖα ππαξὶς Ἰαῤογαι εἰ οὗ ἱρ[ιτα «Τις εξ 

οὗ ροπἆμς ομοᾷ ο Υεβίοπε ε[ι [επιογὶς επῖπι εαριμὲ [ι- 

Ῥεγὶμς εοτριµς /ενε, τά αµίεπι αὐ Ιπιεγὶογὶ εττὶς γατίε 

βεωπι ε[, αἲ ποι αὖ επτεγίοτί, /εά ε τεδίοπε ραγεῖς 

εἶδίαες ἴμπι οµῖα αἰίετα ρατς Μοιϊης εογροτὶς ὁ Τεβίονιε 

Ἰμο ργορίμς αεεεᾶὲ φμαπι αἆ οχιεγίµς οἱ. -«4ἀάε φμοά 

ο Ἰπεεγίμς ρἰεπῖμς ε[ σιαπι επεετίµς, ποπ [εεμς αἴφιιο 

ἵπ Ὀγαε[μίο, οι] φοᾷ ε τεβίοιε ΠΠΙΠΙΙΤΗ ἀἰς ἱειεηα 

[ρεείαξ, εεπμίμς ε[ εἰ [οηδιις. 
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Τὰ ἐξέχοντα μέρη τῶν ὁστών ὁποῖα τῆς κνήµης ἐστὶ 
ὃ τῆς περόνης τὰ κάτω πέρατα, τὰς ἐπιθέσεις τῶν ναρ- 

Φήκων οὐ φέρει’ ταῦτ οὖν αξιοῖ φυλάττεσθαι. ἐνέδρας ὃ᾽ 

εἶπεν, ὧς εὲ καὶ ἔδρας εἰρήκευ μετὰ τῆς ἐν προθέσεως τὸ 

ο φυμηνον ἐκ τῆς λέξεως ἐναργέστερον ἐλπίσας ποιήσειν. 
ταυτὶ μὲν οὖν τὰ ὁὀστᾶ διότι προπετῆ καὶ γυμνὼ σαρκών 

ἐσεὶν, ὑπὸ τῆς τῶν ναρθήκων ἕδρας θλίβεται, μᾶλλον δὲ 

οὐκ αὐτὰ θλίβεσθαι χρὴ λέγειν, ἀλλὰ τοὺς ἐπ ἐκείνοις τὰ 
μι καΐ τινας απονευρώσεις καὶ τὸ δέρµα. ταῦτα 7αρ ἐν 

ιέταξὺ γενόµενα δυοῖν σκληρῶν σωμάτων, ἔξωθεν μὲν 

Ὄηκος, ἔσωθεν [231] δὲ τοῦ ὁστοῦ θλίβεταί τε καὶ 

Φλάται καὶ πολλάκις οὕτως ἔπαθεν ὡς ἑλκωθῆναι. κατὰ δὲ 

τὴν πτέρναν ἐκ τῶν ὄπισθεν μερών εἰς ἔμπροσθεν ἐμφύε- 

ται τένων κατὼ τὴν γαστροκνηµίαν ἐκφυόμενος μυοῖν, ὅσεις 

ἐγκείμενος ἱκανῶς καὶ μαλιστα ἐπὶ τῶν ἀσάρκων οὐ φέρευ 
τὸν ἐπιτιθέμενον νάρθηκα, ἀλλ οὗτος μὲν αἰσθητικώτατος 
ὤν ὑπὸ τῆς ἐκθλίψεως φλεγµαίνει, τὼ δὲ ἐπικείμενα τοῖς 

ὀστοῖς τῶν σφυρῶν σώµατά διὼ τὴν σκληρότητα τῶν περι- 

Ἐκ[απίες ο[παπι Ῥατίες, οιι]αςπιοᾶί Γαπέ ΕΗδίας Γιχαο- 
απε εχίνεπια, {εγα]ας ΠΟΠ. Ραϊαπιας,  ζααἱιο Ιδίίατ εί[α 

4ερεξ, πε Ἠῖ5 Ἰουῖ οἰτοπηιάσπίαγ. Ιαροπαπίαν ἀῑκιί ἐνέ- 

ὃρας απα[ ἕδρας αἀ]εεία Ῥταερο[ίοπε ἐν, υἱ οἸατίας τει 

Ἱρίαπι εκρεϊπιεγεί. Ἠαεο Ιίαφιε ο[ἵα, «παπι εχβεπί α Ο8ΥΠΘ 

πιϊηίηιε; ἑεραπίας, ΙΠΙροΠΙ16 {ετα]ῖ ργεπυπίυτ. ἸἨασί αιι- 

Τεπι ργεπῖ ἀἰουπίας πο 1ρία, [εὰά πια[ου]] 1116 Γαρεγίη]αοιῖ, 

ἴαπι αυιάαπαι πια[οι]οτάπι Ώπες εἴ οὐ Ἠαεο επῖπι οο|-- 

Ἰοσαΐία 1πίετ ἆπο οοτρογα ἁπτα, πεπιρο Ιπίες {ετι]ας αἳ 

εχἰεγ]ογί Ῥατίο εί ον αἲ ἀΠπίεγιοτϊ ρτεπιαπίαν αἰεγαπίαταθ 

εἴ [αερῖας τία Ιαεάμπίας αἳ εχυ]οεγεπίμγ. «Οα]οῖ νετο α 

Ρο([ιεγῖοχϊ ρατίε γεχ[ας Ῥτίογεπι Ἱππεοίαν οµοτάα αᾳιιαθ αὖ 

ππο ἀϊάποιίατ οκ πια[οα]6 ααϊ οοπϊπεπίαχ 1π Ρρατίαο ογιτί8 

Ρο[ιετῖοσῖ5 απαε οαγπο[α Ρτοπηϊμεί. Ἠαεο απάπι οαγηῖς πια-- 

ΧΙπιο εχρεις ΠΕ, ρο[πιαπα ἵπ Ποπῖπο ρτασΏ]Ι Γαρεγίπιρο- 

Πίαπι {ετι]απι πον [α[ϊπεῖι; Γεά παπα αοενγίί Γεπ[ας 1, 

Π οοπιρεϊηναίαν, Ἱπ[απιπιαίίοπο αωρείαγ. Έα νοτο πας 

ΗΡίαε [πταεφαε Ταρετου]5 [αρετϊπ]εοία [απῖ οὗ ἁν]ίθιι 
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λαμβανόντων αὐτὰ, καθότι προείρηται, Θλιῤόμενα πάσχει 

µέχρι τοῦ καὶ ἐκθλίμματος κατεργάζεσθαι. καλεῖ ο 

πποκραιης οὕτω τὰς ἐκ τῶν Θλιβόντων ἐπιπολῆς ἑλκώσεις 

τοῦ δέρματος. 

ξοτ. 
.5 4 - 9 ” ΄ 3 ε ’ « ε ΄ ὤ 

ν μέντοι τῷ ἄρθρῳ τῷ καιω οὐχ ὁμοίη ἡ ὑπύτασις τοῦ 
ὀστέου τοῦ μακροτέρου᾽ ἀνομοίως γὰρ ὃὁ ἀγκῶν τε καὶ ἤ 
γνύη κάµπτεται. διὰ οὖν ταύτας τὰς προφάσιᾶς τοῦ 

να 

μὲν ἔξωθεν ὁὀστέου κατεαγέντος ταχεῖαυ αἱ ἐπιβὰο 

δὲ εἴσωθεν κατεαγέντος βραδεῖαι αἳ ἐπιβάασιες. 

ΠΙροειρηκὼς αὐτὸς ἀνωτέρω μακρότερον ὁστοῦν εἶναι 
τὸ τῆς περόνης, ὥσπερ καὶ ἐν χειρὶ τὸ τοῦ πήχεος. εἰρη- 

κως δὲ ὅτι κατα τὴν εὐθνωρίαν ἐστὶν ἑκάτερον τοῦ μικροῦ 

δακτύλου καὶ μέντοι καὶ ὅτι λεπτότερον τοῦ συνεξευγµένου 
, 3 ο. ” , 3 ’ 3, υ 

“ ππροσέθηκεν ἐφξξῆς, 3 διαφέρουσιν αλλήηλων. ἐἴθηται δὲ σα- 

φώς ὑφ ἡμῶν ἓν τῷ περὶ τῶν ὁστῶν ὑπομνήματυ τα τὰ 

εοτπῃ, απἶρας, αἱ ἀῑοίαπα εΠ, εχοιριαπίασ, οοπιργείΊα εαίε- 

ης Ιαεάαπίατ αἱ εκα]οετεπίαγ. ΘΡΗΠΙΠΙ8ε ααΐεπι ου(15 εκ- 

π]οεταίΙοπες ΓαΏ. οοπιρτἰπιεπίρας οτίαε ἐκθλίματα αὉ Ηιρ- 

Ῥοεταίε νοσαηίατ., 

ΤΧΥΙ. 

Ίεγμπι ἱοηβίογί ος [ἐγμείμτα ἵπ ἴπεγίογί αγεϊεμίο α[ίι- 

πλ] ε[. Ίο επῖπι [πε[ίέεγ Πεοείεμγ οιθίεμς εἰ ρογίεςε 

Οὐ Ίας ἐβίωγ ενιάεπεῖ//τηας οαµ/αςν [ ος φμοά αὐ εα-- 

τεγὶογὶ ραγὲε ε[ ρετ]γίπβαιμή, ππαϊμγε Ποπιο ἱπβγεάιεμγς 

{ φιοᾷ αὖ ἐπιετίοτὲ, ἑατάε. 

Οωπι 1ρ[ε 1π Ρτίιοτίρας ἀῑκειί, {αγας ϱ08 Ἱοπρῖας 

απεπιαἀπιοάμπι εἰ 1Π Ῥγας]μίο ο ομΡῖ1; πἴχμπιαμε αέεπα 

ο τερίοπε ππῖπμπα ἀῑρίίαπα Γ[ρεοίατο εἰ {επιίας ο[[ε ϱ παπα 

1ὰ ουπι ϱπο Ἰαησίίμχ: ἀείποερς αἀάιάΙϊ ᾳαα χβίΙοΏθ 1ΠίΕΥ 

[ε ἀῑβειί, Ἐκρ]οανίππας αμίθπι ἵπ οοπιπιεηἰασίο ἆςε ο{- 



ΠΗΡΙ ΑΓΜΩΝ ΣΠΟΜΝΗΜΑ }. 5 
Γά. οµαυ:, ΧΠ. [221.] Εά, Ραἴ. Υ. (505. :) 
ἄλλα καὶ ἡ διάρθρησιο» ὅτι τἐ τέρ ἐστιν αμφοτέρων αὐτῶν 
καὶ ὅτι κατὼ τὴν χεῖρα κατὰ τὸν ἔξω πόνδυλον τοῦ βρα- 

Χίονος ἡᾗ κερκὶς διηρθρωμένη κινεῖται περὶ αὐτὸν, ἐπιστρὲ- 
φοµένη πρός τὲ τὴν ἔξω χώραν τῆς χειρὸςρ καὶ τὴν ἔσω. 

κατὰ δὲ τὸ σκέλος ἡ κνήμη µόνη διαρθροῦται τῷ μηρῷ τῆς 
περόνης οὐδεμίαν ἐχούσης κἰνησιν. οὐδὲ γὰρ ὅλως ἐφ᾽ ἑκά- 
τερα σιρέφεται τὸ ἄρθρον τοῦτο, καθάπερ τὸ καε ἀγκῶνα. 
κάμπτεταυ δὲ µόνον οὐδὲ τοῦτο πάσχει ὁμοίως τῷ «κατ 
ἀγκῶνα " ἐκεῖ μὲν γὰρ τοῦ βραχίονος τὸ γιγγλυμοειδὲς διήρ-- 
Όρωται τῇ βαθμίδυ τοῦ πήχεος. ἐν γύνατι δὲ οἱ δύο. δά- 

πτυλου τοῦ μηροῦ διτταῖς ἐπιβαίνουσι κοιλύτησε τῆς κνήµης, 

3) μὲν ὄπισθεν, ὁπόε ἐκτείνοιτο τελέως, ἡᾗ δὲ ἔμπροσθεν 
ὑπότε κάμπιοιτο. κατὼ δὲ τὸν μηρὸν οὐδετέρα τούεων ἐστὶν, 

οὐδὲ γὰρ ὅλως κοθώνας ἔσχεν ᾗ κνήμη. ἀνομοίως γὰρ ἀγκών 
τε Καὶ ἐγνύη κάµπτεται. αὐτὸς ἀνωτέρω περὶ πήχεος δια- 
λεγόμενος εἶπεν οὕτωο ἔστο ὃ᾽ ἐκεινο τὸ ὁὀστέον τοιοῦτον, 
ἆγκων καλεόµενος, ᾧ ποτὶ σεηριξόµεθαι σαφώς ἐνδεικνύμε- 

Ῥα8 Ῥγαείες αἷῖα αποπηοάο {ε αβεαί πἰτίαδφιο οοπιπι [ανα 

αίᾳιε 1π[αρετ ταίαπα ἴπ Ὦγαςμῖο κ αηιετ]οτί {πρεγοι]ο 

ΠιονεΣΙ 1π εκἰεγΊοτεαι νο 

ἀπίενίοτεπα Ῥτασλ Ρραγίειη ΟΟΠΥΕΓ απι πι), 

[οἶαπι ουπι {επιογε οοπιπη({1, ηαῖα [ατα πα]]απι πιοῖαπα 

Πατ. ΎἵΝαπι πεµε Ἠϊο ατγῆςα]α5 11 Ἰαίετα π]]ο πιοᾷο 

ο Πεαί αγιίοευ]αδ ουδ, [εἆ ουτναπίαχ ἀωπιίασαί, 

Ἰάᾳαε πος εαάεπι ταϊῖοπε οαα ατήοι]ὰς ομΡΙΙ νε] Ἰναπιεγί 

αποθτίς ἐνουμ]εᾶπα τείεΓΕΠΦ 1Π ϱ8νο οιβΙΗ1 χεοῖρῖίας, αἲ 1Π 

βεπι ρτοοε[[ας {επιοεῖς ἵπ Πηις Ερίαε {ο 1Π[εγαηί, Αάάο 

ααοᾷ εκ ουΡΙ Ῥχουεβίρας το[ῖταπι τε[ετεπίῖρας ρο[εσίος 

ἵη Ρο[ετίοτΙ Εἄπα Ἠαπιετὶ τεοιρίίας αδΙ πιακίπε ατίοπ]ας 

εχσἰεπάίατ; Ῥτίος 1π Ρτοχϊὶ αδῖ πιασ]η]ε ομγναίΗΣ, από- 

χυπι πεπίτιη Ερίθε αοοϊά1ῖ, απιπι πι] ρεΠΙΓΙ5 Ρτο- 

οε[ἴαπι Ἰαῦεαί τοβτο Ππιϊ]εαι» ἨοἩπ επῖπι Ππαι]λίετ Πεοίίεατ 

ουΏίίη9 ας Ῥορίθ. ΟμΡΙΗΠ Ὑετο «πΗπεπίῖαα οἰαγαπῃ εβ 
νοσα[ε ἀγκώνα, 9πο ποπήπε μίας ε[ εἴπαια ἵπ [αρεσϊοτ]- 

Ῥυμ5 ᾷε ουβῖἰο αρει ααωπα ἀῑπιί: εί ααίεπι Ἰάεπα Πα 

Ἠαπιενϊ οοπιπι( αο οἶτοα 1ρ[απα 

{οά 1π ογιχα Ερίαπι 
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“ ο Σε. / 9 ΄ 3 ” - 

φος ὅτι τὸ τοῦ πήχεος ὀξύτατον ὀνομάζει αγκώνα. καλοῦσο 
ε] Δ 9. / - 

ὃδ᾽ αὐτὸν καὶ ὀλέκρανον καὶ κύῤιον" αλλὼ νῦν γέ φησιν, 
5. ” [ή 3 ’ ’ 

ανοµοίως ἄγκων τε καὶ ἐγνύη παάμπτεται' δυνάμει πάλιν 

κάνταῦθα λέγων, ὅτι ἀνομοίως ἡ τὲ κατ ἀγκώνα διάρθρωσις 
’ / 9 ” 

καὶ ἰγνύη κάµπτεται, ἀμέλει καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς κπατω- (656) 

τέρω φησί. τὰ δὲ κατ ἀγκῶνα καὶ ὀχλωδέστερα τοῖς κα- 
- ν 5» , ε , ΕΠ , , . 

ποῖς περὶ ἐξαρθρημαιων ὁ λόγος ἐστί. τούτου τοίνυν χρὴ 
μεμνῆσθαι πρὸς πολλὼ τὴν ακρίβειαν τῶν κυρίων ὀνομάτων 

οὐδὲ παρ ἑνὶ τῶν παλαιώὼν λλήνων εὗροις [2325 ] ἂν φυ- 
3 Ν ’ 

λαττοµένην, αλλὰ τὰ μὲν χθώμενοι, τὰ δὲ µεταφέροντες λέ- 

γουσι᾿ καὶ µέντου καὶ τὸ τῆς ἰγνύας ὄνομα καὶ αὐτὸ τοιοῦ- 

τόν ἐστιν, οἷόν περ καὶ τὸ τῆς µασχάλης τὸν ὑποκάτω τοῦ 

ὤμου τόπον σημαίνει τό τε τῆς ἐγνίος τὸν ἀντικείμενον ἐκ τῆς 
ο μμ » ΄ Δ Ν στ Δ 5 Ν ἃ / Δ ’ ’ ὀπίσῳ τῷ γόνατι. καὶ γὰρ οὖν καὶ αὐτὸ τὸ γόνυ τὸ πρόσω μέ- 

«“{ . 3 - ’ -” 3 

ϱος απαν σημαίνει τῆς ἐνταυδα διαρθρωσεως, ὡστε κάν 
- ’ ” .) -- -” 

πῷ δέρµατυ τῷ κατα τοῦτο τὸ χωρίον ἕλκος γένηταί τινο, 

τὸν ἄνθρωπον τοιοῦτόν Φασιν ἕλκος ἔχειν ἐν τῷ Ἰόνατε, 

κἀν ὁ ὑπὸ τῷ δέρµατι τένων ὃ περιτεταµένος τῷ ὁστῷ 

διαιρεῦῇ, καὶ τότε τραῦμά φασιν ἐν τῷ γόνατι γεγονέναι, 

1]]ο εππ]πεπ[ῖα ου Ὀ]ὰ οπἲ ργαεοίριο Ἱππίιππας, Ἑαπάεπι 

οπιἰπεηίίααι εί ωλέκρανον ἀῑοπηί αἱ κύβιον. Βεᾶ παπο 
αἲί: ΠΟΠ επῖπι Επϊλτες Πεοιίας ουβίέα εἰ ΡοΡρΙθ8, Ιάεπι 

Πρηϊβῄεαηπς πο { ἀῑκι[ει: Ί]]α οοπιπι{ἵατα 4παε Ἰαχία οι- 

ΡΙ εππεηίίαπα ε[ι εί Ἱ]]α 4παε Ἰαχία ρορ]Ηίεπι ο ΠΠΙ ν 

ευγναπίας, ο]ας τεὶ εχεπιρ]απα Ἱπ[τα Ἰαρεῖ, αμα ἆε Ίαχα-- 

16, πΡῖ α[Γεγίί ᾳµααο 1 ουΡΙ1 ατι]ει]ο Γαπί πιο]ε[ίῖοχα ε[[α. 

Π]αά ααίεπι πι]15 ἵπ Ἰοοῖς πιεπ]π]{Τε οροτίεί εκ ϊβίαπα 

Ἠοπιῖη πι ΤΕΙΙΟΠΕΠΙ Ἡθ αἳ Πο αοιἰάεπι εκ νείϊη[] Οταε- 

ος [εγνατί, ο παπι αἰραφάαπι αριίαπίας, απαεάαπι α Ῥτο- 

Ρτῖῖ6 τεῦας αἆ αἶῖας {γαμο[εταΏ!. ΑίΠπθ ΡορΗς ΠοπεΠ 

ἴαια ε[ῖ φπα]ε ἀρία αἷα, απάαο Ἰοοππ Πρπ]ῃοαϊ [α0 ππιεν1 

οαρῖίο; αἴἲ Ρρορ]ες 1ά αρρε]]αίας αποά α ΡοΠετίιοσί ρατίο 

1ΡΠ δεπα ορροηΙασς δεπα απίοπ ποίαπί Ργίογεπα ΡατίεΠι 

Ίνα]ας αγιίοιϊ απίνογίαπα, Όπατε { οπἱ Ίαο ρατίε ου[18 

εκι]οετείας, επι Ποπιῖπεπι πηαἰαηέ {απο αἱοετε 1π 6επα; 

απος({ῖ οἰιογάα ααε ΓαὮ οαίε οϐ οἰηδῖί Γεεαίαγ, δεπια αο- 
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Εά, Οµασι, ΧΠ. [222,1 Εὰ. Βα[, Ύ. (550.) 
καθάπερ γε καὶ αὐτὸ τὸ τῆς μύλης παθοι σῶμα. καλοῦσό 
ὁ) αὐτὴν οὐχ οὕτως μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπιγονατίδα" καὶ µέν- 

του καὶ τὰ πλάγια µέρη τοῦ σώματος ἑρμηνεύοντες λέγουσο 
ποτὲ μὲν ἔξω, ποτὲ ὃ᾽ ἔσω τοῦ γόνατος γεγονέναυ τὸ ἕλχος. 
ὕλον γὰρ τὸ χωρίον ἐν πλατεῖ γόνυ καλοῦσιν ὥσπερ καὶ 
ἰγνύαν καὶ µασχάλην καὶ μον. οὕτως οὖν καὶ ἀγκῶνα καὶ 
σφυρὰ καὶ καρπὸν ὕλον τὸ χωρίον ὀνομάδει, πολλάκις ὃ᾽ 
αὐτὸ προτίθεται τὸ κατ ὤμον ἄρ6ρον, τὸ κατ ἀγκώνα, τὸ 
κατὰ γόνυ, τὸ Ἔατ ἰσχίον, τὸ κατὰ σᾳυρὸν, πρόδηλον ὅτι 
πως ποικίλως χρῆται τοῖς ὀγόμασιν, ὥσπερ ἔφην καὶ τοὺς 

ἄλλους παλαιοὺς, καταφρονών τῆς ὕστερον ασκηθείσης περὶ αυ- 

τῶν µικρολογίαρ, ἣν οἳ μεταχειρισάμενοι καλοῦσιν ἀκρίβειαν. 

ἔπ᾽. 
Ἅ 4 Δ να ” 3 ’ ” ἃ ΄ απ 

Ιν δὲ τὸ τοῦ μηροῦ ὁὀστέον καταγῆ, τὴν Ματάτασιν }ρὴ 

ποιέεσθαι περὶ παντὸς, ὅκως μὴ ἐνδεεστέρως σχήσει. 
-- η Ἆ δεν Ἀ ’ 3 ἃ 3. πλεονασθεῖσα μὲν γὰρ οὐδὲν ἂν σἰνοιτο, οὐδὲ γαρ εἰ 

διεστεώτα τὰ ὀστέα ὑπὸ τῆς ἰσχύος τῆς κατατάσιος ἐπι- 

οερ]]ε νυ]πας ἁῑοπαί, πο {εοις εἴῖαπι Π ραϊε]]α υητείασ 

απαπα Οτασοῖ αἳ μύλην εἰ ἐπιγονατίδα νοο2Π!. Αά Ἠπεο 

απἱ Ἰαίεγα οογροτῖ5 εχργῖπιαπ[ πιοάο αἳ Ιπιοτ]οτί ρατίο ρεπα, 

πηοάο α Ῥο[ετ]οτί τ]οιδ οτίαπι α]απῖ, Ὀπίνετίαπι επῖπι 

Ῥαπο Ἰοομπι α ἸΙαἰοτῖρας 5σεπα νοσαρι]ο αρρεϊ]ααί, εαάεπι 

γαϊϊοπε εἰ Ρορ]ίεπι εἴ αἶαπι εἴ Ἠπαπιετί αρ. δἱο εἴῖαπι 

οπβίίαπι εἰ ἴα]ος εί Ρεΐπιαπι Ῥαΐπιας Ρρατίεπι αἆ ἰοίππι 1ο- 

οσσι Πσηϊβοαπάαπι α[ατραπίς ἵαερε εἰῖαπι αἀ]οιαπὲ ατίῖοιι- 

Ίππῃ οαρῖῖο ἨἩαπτε1 απὶί οαΡΙΠ, δεηα, οοχαθ νε] ἴα1ογῖη, 
} 

Οοπῇβαί {ρίίας Πϊρροοσταίεπι νατίε ποπι]μῖραδ πα, αἰἴοταπι 

ππα]ογαπα ετεπιρ]ο, πῖ τεία], οοπἰετωρία ϱμᾶπ1 ]1Π1οχες εκ- 

οο]απὶ οπγΊο[α ΥεΓΡΟΓΙΠΑ ΤΗΙΙΟΠ6, Ύµ4ε αἳ 15 ᾳὐο ἴπ εα 

πεγ[απίατς εκαπϊΠία ἀ]ίρεπίία ἀῑοϊδατ. 

ΙΧΥΠ. 

«4ἱ [ι [επιοτίς οἳ [γασίμτα ε[}, υαἰεπίε οΠΙΠΙΠΟ επιεπᾶὶ αἆς-- 

δει, πε πἰπηϊς φμαπα τες ρο[ἑμίαι τά ταις [φμίάεπι ρίως 

]μ[ὲο ἱπιεπ[ωπι ποπ ἰαεάιμγ. Ίναπι ο[]α Ίσεο Φμαε ρετ 

υἶπι ἀϊάμοια [μπε [ [ο τεοεάεμιῖα ἴπίε [ο υἱμείαπεμη, 

σΑΓΕΝΤΌΕ ΤΟ Ἁγί[ο ΤΣΔΗΡ ΙΙ. τ κ 
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514 Τ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ Το ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ. 

Κά. ματ. ΧΠ. [295.] Εὰ. Βα[. Ῥ. (556.) 
δέοι τις, οὐκ ἂν δύναιτο κρατέειν ἡ ἐπίδεσις, ὥστε διε- 

’ 3. .) ./ Ν 3 , ΄ 

στάναι, ἀλλὼ συνέλθοι ἂν πρὸς ἄλληλα τὰ ὁοτέα ὅτι τά- 

χιστα ἂν ἀφώσιν οἳ τείνοντες. 

.χ. δὴ) ’ , 5 μἁ ς 3 Ν Δ 9 Β 
ππειδη µέγιστοι µιες εἰσῖν οἱἵ περὶ τὸν μηρον» εἰκ0- 
2 ” Ν . Ὅ) Δ - 341} , 

τως εἰλαβειταυ μὴ πατατεἰνοντὲς τὸ κῶλον ἑλλίπωμεν τυ 
λ ' ε/ α Σ 

συμµέτρων: καὶ γὰρ γίνεται πολλακις οὕτως. ὅπως οὐὗν 

ἀδεέστερον αντιτείνωµεν, οὐδ᾽ ἂν πληγαίνηται, βλάψειν φηοὶ 
Δ / ϱν Ν οι αἱ Ὢν ; ς , ” 

τήν τασιν. Ὁὁ αρ υπ ἄλλων μορίων υπωπτέευσεν ἄν τις 
3 - ῃ ῃ ῃ να ΔΕ) 3 Γ - ο 
ἐνταῦθα συμβαίη. τὶ δὲ τοῦτ ἐσιὶν ἐπιτεῦθΊηναυ το κατὲα- 

γὸς ὁσιοῦν διεστώτων αὐτοῦ τῶν κἐχρισμένων μερῶν, ἅπερ 
Ε - ; δλ. ϱ ς . , ”, -- Ν 

ἐχρῆν τούτων αλλήλων, ὡς ὁπότε κατὰ φτσιν ἔχει τοῦτο τὸ 
- Σς ” .. η .] , - ” πα. 

πωλον, ουδέμιας μσταξυ χώρος απολείποµεγης Μένλς., ἐν 1) 
” ” ’ .) ’ ’ ν τ υ] 3 - 

τῶν χώρων αΌροιζομέγων γίνδυνος 3 σφακελίσαι Ἰὸ οστουν" 

εἰ γὰρ καὶ διεστώτα ποτε δεθείη τὰ µέρη τοῦ κπατέαγοτος 
3 - -” 3 / Γ 3 Ν 

ὁσιοῦ πλεονασθείσης τῆς ἀντιτάσεως, οὐκ ἂν διαμείναι μιετὰ 
ς τ, ” ; Ε -- Ν -” 

τὴν ἐπίδεσιν, ὡς ἔπ αλλήλων μορίων, ἕν οἷς ἡἢ ἐπιβολὴ τὼν 
, ] ΄ ; Γ] ’ . ε] 3 ” 

ἐπιδέσμων ακινήτους Φυλαττει τοὺς μύας' αλλ ουκ ἐν γὲ 

πο [απο μοίεγµπὲε ἴία ἀἰαάμείια υἩιομ[ί οοπεἰπετὶ 

οεἰεγγῖπιε εοπεµγγαπὶ, ο μμτπ ρτίπιµπαι ϱμι εχιεπᾶ 

οΡετε Γε τεεερεγίηὲ. 

Οµία πιακϊπαϊ [απὲ πωσ[οα] απ {επι οἰγομπιάαη!, 

ποη Ἰπηπιθγ]ίο νετγείαγ πο, (ο [περε οοπαΠρβῖΐ, ΠΟΠ. [8[19 

ΗΙΟΠΙΡΥΙΙΩ εχἰοπάαίαγ. Ἐπδο αἱ αιάαοίεγ εχίεπζσπας, 1Π- 

ἰεμ[ο, αἲί, Ἱπ[ιο να]επί]οΥ 1ο εί, Εἰεγ εΠηίπι 1 ας 

Ρατίε Ροἱείι, αιποά ΓΠα[ρεοίαπι ο[[εί τμ αἰῖς. Αἲ ᾳαἆ Ίου 

ε[ιὸ αἱ ἀενιποϊαίαν ο Γαοίμπ, ἆωπα 1ρβιδ ρατίε ᾳπας 

Ρεγἰτασία παν Ἱπίον [ο πεσει! ; Ύµαδ φον [εοις ἀἰαε αδί 

ΠΙΕΠΙὈ ΓΙ παἰαταίες {ο Ἰαρεί οοἵτε οροτίεραί πιο τε- 

Ποίο Ἱπαπὶ [ρα[ο, 1π 4πο εκ οοπίταεία [αηίο ροτίοι]απη 

ΠΕ, πο ο5 οοἵγιπηραίαχ. Φί Ωπαπάο επῖπι {τας ο[ῇς ραι- 

ο, αὔμαι νεμοπιεηίαα ἀμίεπίαο {αογῖπί, ἀἰάπείας νίῃ- 

οἰαπίυχς πο. ροιεγιπί ροβ Ἰη]εοίαια νἰποπ]απῃ πί «η ϱε- 

Γεγί Ἰοοῖς οοπἰπονϊ, 1 αιάδας οἰτομπιποίαε {α[οῖας πηι]-- 

[εαίος Ἱππορί]ε [οχναΠπ!, αιιοᾷ Ίπ {επιογο πιοπεἰ Ρετίῖ- 



ΠΕΡΙ ΑΓΜΩΝ ΤΠΟΜΝΗΠΙΑ }. σ]5 
ξά. Οματῖ, ΧΗ. [2.. 908. ] ΚΕ. Βα1. γ. (5506. .) 
τῷ μηρῷ Φλσὶ χρῆναρ δεδιέναι τοῦτο διὰ τὸ μέγεθος τῶν 

μυῶν. οὐ γὰρ κρατήσει αὐτῶν τὴν ἐπίδεσιν, ἀλλὼ χρατυν- 

Φήσεταυ. τοῦτο δὲ εἶπεν, ἐπεὶ τῇ μὲν ἐπιδέσει πρόκειταν 
φυλάττειν οὕτως ἔχοντα τὸν μηθὸν, ὡς ἐπεδούμενος εἶχεν 
τοῖς δὲ μυσὶν [2285] ἐπὶ τὴν ἐδαν κεφαλὴν ἀναξρέχει». 
ἐναντίων οὖν ἑκατέρων προχειμέζων τῶν σκοπών, ἐὰν μὲν ἡ 
ἐπίδεσις κρατήση, νικήσασα τὴν φυσικὴν κίνησιν τῶν μυῶν 
ἐν τῷ διεστάναι τὰ µέρη τοῦ κἀτέαγότος ὁστοῦ, ἐὰν δ᾽ 

τῶν μυών κίνησις ἐσχυροτέρα γένηται τῆς ἐπιδέσεως, ἆνα- 

σπασθήσονται αὐτοὶ πρὸς τὴν ἀρχήν. συνανασπάσουσε δὲ 

καὶ κατω µέρη τοῦ κατάγµατος ὀστοῦ καὶ προσάδουσι τῷ ἄνω. 

ὁ 
ξή. | 

Τ{αχεῖαι γαρ καὶ ἰσχυραὶ αἱ σάρκες ἐοῦσαι κρατήσουσι τῆς 

ἐπιδέσιος, αλλ οὐ κρατηθήσονταν. περὶ οὗ οὖν ὁ λόγος, 
διατείνειν εὖ καὶ ἀδιαστρέπιως χρὴ, μηδὲν ἐπιλείποντα" 

µεγάλη γὰρ 1 αἰσχύνη καὶ βλάβη βραχύτερον τὸν μηρὸν 
ἀποδεῖξαι. χεὶρ μὲν γὰρ βραχυτέρη γινοµένη καὶ ἕυγκρυ- 

πηε[οεπάυπι πο ε[[ε οὗ πιαρηΠαάἵπεια πιυ [οπ]οτπα, 4 παπι 

Ἠοο νΙποι]απι Ἠοη [αρετεῖ, [εᾷ οεάαί. Όμαπι τεπι ΡΤο- 

Ρίεγεα ἀῑχΙξ, αιποά ρτορχϊείαν ε[ι νἰποι]ῖ ααἶάεπι Γεπαῖς 

ἴπεχῖ, αποπιοάο ἀε]ϊσαίπτα αοοερῖί, πιυ{οι]Ι νετο αὖἆ [παπι 

᾽ἀπά σαι ΟΟΠΟΠΣΓΕΥΘ. Όπαπα οοπίτατία βία Πί Ργορτείαβ 

πἰτίαεφπε, { νἰποα]απι [αρετεῖ, παϊιγα]ῖ πια[οα]ογίπα Ππο-- 

ἴᾳ5 οεᾷεί, «παω {αο ο] ρατίες ἀἰάμείαρ οοΠΙΙΠΘΕΑΠΙΙΥ: 

{εὰ ΠΕ πια[οα]οταπι πιοῖας νΙπου]ο να]ίά]ον Γαετῖέ, 1ρᾷ αἆ 

ἀπ]απα οοπίταµεπίαν, αἴηαπε υηα ἱχαπεπί εί αἆ {αρετίοτα 

αἀάποεπί οοπιπιϊπαΙ ο[Π8 ρατίεπα ΙΠΓΕΤΙΟΓΕΠΙ. 

ΊΣΧΝΠΙ. 

«πα[[α επἰπι αο τοδµ[ία οατο ρἰπομίωπι [μρεγαδίε, αἲ ΠΟΠ 

/εραταδίεμγ. Ιά εἴβο 9µο ἆε αβίιµγ ἐπίεπάί «φαἰεπίετ 

΄ οροτίεῖ;, [εφμε μὲ ἴπ πεµίγαπι ματίεπι εοπυεγίαιµΣ, πευε 

πππογ ϱὶς οµαπι ἔρ[μπι επἰδαι αἀλιδεαιμτ, Φφμιπῃ ἔμτρε 

Ἱπαβπορετε [τε αἰφμε ἱποοπιπιοάμπι [επιιγ ὀτευίιο τε- 

Κκ2 
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Ἐά, Οµασι, ΧΙ. [59.1 Εὰ, Βα[, Υ. (5509) 
- ἂν καὶ οὐ μέγα τὸ σφάλμα, σκέλος δὲ 'βραχήτεθον 

γενόμενον χωλὸν ἀπεοδε[ξει τὸν ἄνθρωπον. τὸ γαρ ὑγιὲς 

ἐλέγχει μακρότερον ἐὸν ὥστε λυσιτελέει τὸν μέλλοντα κα- 

κών ἐπερεύεσθαι ἀμφότερα καταγῆναι τὸ σκέλεα μᾶλλον 
τῇ τὸ ἕτερον. ἰσόθῥοπος γοῦν ἂν είη αὐτὸς ἑωυτῷ / ἐπὴν 

μέντοι ἱκανῶς κατατανύσης, κατορθωσάμενον χρὴ τοῖσυ 
Θέναρσι τῶν Χχειρῶν ἐπιδεῖν τὸν αὐτὸν τρόπον, ὥσπερ 
καὶ πρὀσθεν γέγραπται καὶ τὰς ἆρχας βαλλόμενον, ὥσπερ 
εἴρηται καὶ νεμόμενον ἐς τὸ ἄνω τῇ ἐπιδέσει καὶ ὑποκρι- 
νέσθω ταῦτα ὥσπερ καὶ πρὀσθεν καὶ πονεέτω κατ αὐτὰ 
καὶ ῥηϊξέτω καὶ μετεπιδείσθω ὡσαύτως καὶ ναρῦήκων 

πρόσθεσις αὐτή. κρατύνεται δὲ ὁ μηρὸς ἐν πεντή- 
εἴς 

κοντα ἡμέρησιν. 

Οὓς ἡμεῖς μῦς εἴπομεν ἓν τῷ προγεγραμµένῳ λόγω, 

τούτους ὠνόμασε σάρκας συνήθει χρώμενος τῇ προσηγοοίᾳ, 
διότι πᾶσα σὰρξ αἰσθητὴ μυός ἐστι µέρος ἐν τοῖς µέσοις 

ἀετε. Ἀταξλίωῃ παπιφµε [ι Ὀγευῖις [ιαῖ, οεἰατὶ ροτετῖ:, 

πεφμε ποπα Ἱπαρπα ετἰε, οτμς [ ὀγευίμς τεάᾶαιµτ, ]ο-- 

γηίπεπι εἰαμάιπα ἀεπιοπ[έγαδιε. «4δ ἰπιεβτο επῖπι φιοά 

Ἰοπρίμς ετἰε ῥγοάειμτ, αἄεο μὲ 1], φιὶ πιαί[ε ομγαπᾶις, 

Γατἰμς Γιιεγῖε πίγµπΊΦε οΓι5 /Γαρὶ αµαπι αἰέεγμπη: «ἄε- 

οιιε επῖτη ἵπ µίγαπιφµε Ῥατίεπα ΤΠπε[ἰπαγείιγ, [δι νετο 

ευίεη/ ια [τὲ αὐιᾶε, Ῥγοππιπεηεογίόµς μαπιαγμπα ρατῖ- 

Ρις εοἆεπι πιοᾶο Φµο [ωργα ρο[ίεμπι εξ ἀἰγίσαιμγ ας ἄε- 

Πρείμν: Γα[είαφιε εαριεί ἰπ]ίείαιιη, µε απἲε ἱπάϊσανίππιε, 

ἐρ[αφμε [μτ[ τα υετ/µς μογτὶξαίμγς μπι Τείάεπ Τε[ροή- 

ἄεαι µε ἴπ [μρεγιοτίδιες ργαείετεα εἰ ππαρίς ιγρεαξιγ εἲ 

ἰακίμς υἰπομίμπα [επιίαι τς ραγείδις φµαε [µρτα Ῥοῄίαε 

[μπές αἆ Ἰαεο [πατε γε[οῖναιμγ αο τµγ[ις ἀε[ίδειμτι 

Γεγιίαεφιε εοάεπι πποᾶο [μρεγαευοπηπποάεπίμτ.  Όοπ- 

Γεγνει αι[εΤ Γεππμγ ομἱποιμαριπία ἀἰεδις. 

Ἡιρροοταίες υΠίαίο νοςβρι]ο «αγΠ6π αρρε]]ανῖέ 4ος 

ἵπ [αρεγίογίρις ππ[ου]ος ἀἰπίπιις, Ίαπι 4παθομΠ(ιθ 6πΡΟ 

[επί πιπ[ομ]ῖ ραγς ε{ί, αίφπο Ἠποο 1π πωσᾷ16 ΠιΗ [ο]1ς 



ν 

ΗΡΙ ΑΤΜΩΝ ΤΠΟΜΝΗΠΜΑ 8. 517 
ΚΕ. Οἶατε. ΧΗ. 223. 32949] Ε. Βα[, τ, (556. 551.) 
μάλιστα µέρεσιν αὐτῶν τοιαύτη Φφαινοµμένη. κατὼ γὰρ τὰ 

πέρατα γευρωδέστεροέ πως οἳ μύες φαίνονται τὸ σαρκώδες 

ἔλαττον ἔχοντες. 

0 ξφ᾽. 
ΤΙροσξυνιέναι δὲ χρὴ καὶ τόδε, ὅτο μηρὸς γαῦσός ἐστιν ἐς 

τὸ ἔξω µέρος μᾶλλον ἢ ἐς τὸ ἔσω καὶ ἐς τὸ ἔμπροσθεν 
μᾶλλον ἢ ἐς τοὔπισθεν. ἐς ταῦτα τοίνυν τὰ µέρξα καὶ 

διαστρέφεται, ἐπὴν μὴ καλῶς ἰηπτρεύηταυ παὶ δὴ καὶ 

ματὼ ταῦτα ἀσαρκύτερος αὐτὸς ἑωυτοῦ ἐστιν, ὥστε οὐδὲ 

ξυγκρύπτειν δύναται ἐν τῇ ὑνάδεροφή, ἣν οὖν τι τοιοῦ- 

τον ὑποπτεύης μηχανοποιέεσθαι χρὴ οἶάπερ ἐν τῷ βρα- 

χίονι τῷ διαστρεφομιένῳ παρήῄνηταυ. 

[094] "Ὅτι μὲν τὸν κυρτὸν ἡἤ }αῦσος φωνὴ δηλοῖ 
πρόδηλον ἐξ αὐτοῦ τοῦ πράγματος. ὁ γὼρ μηρὸς οὐκ ἄκρι- 
βῶς ἐστιν εὐθὺς, (667) ἀλλὰ εἴἲς τὲ τὸ ἔδω κυρτότερος, 

ὥσπερ καὶ κατ ἐνανιία µέρη ποιλότερος. εἴτε ὃ ὀξυνειν 

. . ξο . . . 
Ρο [ππιαπι {ο οΏεπάΙε, απππα απ. εχἰτεπι{αίρας πιπ[ου]ϊ 

ηεγγοῇ πηασῖς ᾳποάαπιπιοάο [Πῖ ππΙππδᾳπε οαγπὶ5 Παρεαηῖ. 

ΓΕ.ΧΙΧ. 

11μᾶ ειίαπο [οἷγε ᾖίεει φμοᾶᾷ [επι αὖ επιετἰοτὶ Ῥαγιε δἱῦ- 
δωπι ε[ Ἱπαβίς φµαπι αὐ ἰπιεγίοτί εἰ α ρτίοτὶ πιαρίς 

οµαπι α ρο[ἐεγίοτί. Ίπ Ίιας ἰρίέμγ Ῥαγίες εοπφετείέµτ, μδὶ 

πο Τεείε ομγαϊμγ. (Ομίπ εἲ ἵπ ᾗῖς ματεῖθις ππῖπις οατ- 

πο[ωα ε[ξ ο µαπαι ἵπ αἰῖς, μὲ φιμαπᾶο ρετνετείµγ ἰαίετε 

πηϊπίππε οι. Έγρο [ φμῖά ε]μεπιοᾶί [ι[ρεςιωπὶ 1, τα[ε 

ομιἀρίανη πιοἰἰγὶ οροτιεῖ, ομαίε ιγαάϊἰίμπα ε[ξ αἆ ΠµπιεΓµι 

Ῥετυετ[ιτα. 

Οἵρραπι ἀῑκιι γαῦσος. Αἲ αποᾶᾷ Ίαεο νοακ ρίρραπι 

Πσπϊ[οεί, τες ἀρ[α ἀεο]αταί: Ποἱάεπι {επιὰχ ΠΟΠ ΟΠΙΠΙΟ 

τεείμπι α[ι, [εᾷ α Ῥτιοτί εἰ εχἰετῖοτΙ Ῥρατίε ρἱθραπι, Πειί 

α οοπἰχατ]ς πια.  Ὀιχμπι Ὑετο Ύοχ γαῦσος Ρο[ίτεπια 
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Εά. Οματῖ, ΧΠ. 122 ο Εὰ. Ρα. γ. (557.) 
χρὴ τοὔνομα τὸ γαυσὸς εἴτε προπερισπᾷν 74ὔσου ἄδηλον. 
οὐ γάρ ἐστιν ἐν ἔθει τῷ τῶν Ελλήνων ἡ φωνή. κατὰ τὴν 

ἀναλογίαν ἔνιοι μὲν προπὲρισπᾶσθαι κελεύουσιν αὐτὸ παρα- 
, ” υ 3 -” π - ” . κα 

πλησίως τῷ καῦσος καὶ µαῦρος καὶ γαῦρος, ᾖἔνιοι δὲ ὀξυ- 

τονεῖσθαι. δηλονότι πάντα πάθη δηλοῦντα δισύλλαβα τῇ 

ὀξείε φαίνεται κε ἕνα τάσει, χωλὸς, λορδὸς, στρεβλὸ .ϕ χρθημ τ να σ ϱο0ς, στο ο) 
. ε / Γ Π Π 3 ο 

κυρτὸς, βλαυσος, ῥαιβός,. οὐ µόνον δὲ τὸ δισύλλαβα, αλλὰ 
καὶ σγεδὸν ἅπαντα τὰ κατὼ πάθη λεγόμενα, ἀρθριτικὸς, 
πλευριτικὸς, ἧπατικός. ὁποτέρως οὖν τις Θέλει φθέγγεσθαι 

συγχωρεῖ κἂν ποτέ σοι καὶ τὴν ὀξεῖαν τᾶσιν εἰπόντι γαυ- 
σός. ἐπὶ τοῦτο γὰρ µόνον ἐπειράβην ῥεπόντων τῶν ἄναγι- 
νωσκόνεων τὸ βιβλίον, ἄν τ εἴπη τις ἀξιῶν προπερισπᾷν, 
ὡς ἂν ἐκεῖνος ἐθελήση καὶ σι) μοηγω καὶ πάλιν ἂν ἑτέρῳ 
συντύχης ὀξυτονεῖν ἐθέλοντι, καὶ αὐτὸς οὕτως πο χατα- 

φρονῶν καὶ τόνων καὶ ὀνομάτων, ὡς οὔτε πρὸς φιλοσοφίαν 

συντελούντων, πολύ γὲ μᾶλλον οὔτε πρὸς γεωμετρίαν 
αριθμητικὴν ἢ μουσικὴν ἡ ἀστρονομικὴν, ὥστε εἰ μηδεμία 

[γ]]αΡα αοιῖ απ Ρεπ] πια οἰτουπιῇεοί1 ἀερεαί Ἱποετίαπι ε[; 

ποπ επῖπι {τεπεπΙϊ ἵπ π[α ε[ι αραιά Όταεσοο» 1ά τετ. 
Οµπ]άαπι α πηιπάίπε ἀποαίῖ ρεπ]{ἴπιαπι οἰχγοππαΠεοῖί νο- 

Ἰαπῖ, απεπιαάπιοάμπι καῦσος, μαῦρος, γαῦρος: απϊρηδάαηι 
νεχο πιαρῖς Ρ]ασεῖ α]ῖπιααι []]αβαπα αομίαπα ε[[ε, αποηπῖαπα 

οπηηῖα ποπαῖπα ἁπαταπα [γαβαταπα 4παε α[εοίαπι Πσηϊ[-- 

οαηῖ αοπίο Γαπῖ αοσεπῖα 1π αίτια, χωλὸς, λορδὸς, στρεῤλὸς, 

πυρτὺς, βλεσσὸς, ῥαιβός: πθο [οἶππῃ 4παε ἆμαδις (Υ]]αβῖς 

οοπβοπί, [Γεὰ οτε ᾳπαεοππ(πθ α[εοίαπα ποϊαπῖ, ἄρθριτι- 

κὸς, πλευριτικὸς, ἡπατικός. (Οοποεᾷίίο. Ιβίίατ αίτο απίς 
γε] πιοάο Ῥγοπαποίατε, Αἲ γαῦσος εΠετεπίϊ ΠΡΙ π]ίῖπια 

αοπία, εο5 επῖπι ααπῖ Πργαπι Ιεσαπί Ίτε Ἱπ απο Γεπίεπ{ῖαπη 

ἰαυίππι «εοπιρετῖ, Πα οΠπερίαπι αἀνοτ[ειυντ εκϊ[ίπιαπθ 4ε- 

Ῥετα ρεπα]πιαπα οἰτοππιΠεοίϊ, ἴπ 4ποφπθ πίοππηπε 1] 

Ῥ]ασεὶ ρτοπιποϊαίο, ΟποάΠ αππι τιτῇα παοίας Γαετῖς 

αυἵ πιαμί τ]ήπιαπα αοαΙ, ἴα 1ῑάεπι {αοῖίο, : ποπιῖπα αἴφιε 

αοοεπἰᾳς ρατνῖ Ρρεπάεπς, πἱροίε αιιαε πΙΒ]] αἆ Ρ]Η]ο[ορΗῖαπη 

οοπ{εταπί εί πια]ίο πῖπις αἆ ρεοπιοἰτίαπι, αγμπιαίίσεη, 

πη[οει, α[ιγοποκπῖαπα. Όπατο Π πα] ατίὶ αἆ Γαππι Ώπθπι 
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τέχνη δέεταυ πρὸς τὸ ἑαυτῆς τέλος τῆς τῶν ἐπιτρίπτων τού- 

των ὀνομάτων µακρολογίἰας, οὐ μύνον οὐ χρὴ προσίεσθαυ 
τὸ ἐπιτήδευμα τῶν ἀνδρών, ἀλλὰ καὶ χαταγελζν ὡς μάλιστα. 

ο’. 

Τροσπεριβάλλειν δὲ χρὴ ὀλίγα τῶν ὀθονίων κύκλῳ ἀμφὶ 

τὸ ἐσχίον καὶ τὰς ἰξύας, ὅκως ἂν οἳ βουβώνές τὲ καὶ το 

ἄρθρον τὸ καιὰ τὴν πληχάδα καλεομένην προσεπιδέηταυ 
καὶ γὰρ ἄλλως ξυμφέρει καὶ ὕκως μὴ τὰ ἄκρεα τῶν ναρ- 

θήκων σἰνηται, πρὸς τὰ ἀνεπίδετα προσβαλλόμενα. 

Τὸ μὲν ὑποδεχόμενον ὁστοῦν τὴν τοῦ μηροῦ κεφαλὴν 
5 3 ΄ ΄ 3 ” / 

ἐσχίον ὀνομαδεταν, καθάπερ καὶ ἡ κοιλύτης αὐτοῦ κοτυλη. 
- .] φ . 3 ΄ 

κέχρηταυ δὲ τοῖς ὀνόμασιν ἀμφοτέροις ὁ ποιητὴς εἴπων" 

”/ 3 

Έγθα τὲ µηρος 

ἰσχίῳ ἐνστρέφεται, κοτύλην δὲ τὲ μὶν καλέουσιγ. 

λ..” α 3 ο . ΄ » 3 ” ἀ α . 

ἰξύας τινὲς μὲν τὰ τῶν λαγόνων ἤκουσαν ὁστᾶ, τινὲς δὲ τὸ 

Ἱπιροτίππα οοπ{ειπποπάαφαθ ποπιῖπαπα ἀπᾳαΙβίίοπο ορις ε{ῖ, 

ΠΟΠ πποᾷο Ἠοταπι Ἰοπήπάαα πο ρτοβαςε Παάῖμπα οοπγοηῖῖ, 

{εά 4 παπι πιακίπιο ἀετίάετθ, 

ΕΧΚΧ, 

Θἰγοιππᾶατε αμίεπι αἰϊφιοι ἐίπιεα ομοτὲεὲ αεφµε ἵπ οτδεηι 

εἶγεα οοδαπα εἰ ία, μὲ ἱπσιίια εἴἴαπι εἰ ομοᾷ ΙΠΙεΥ 

απµῖαῃ εἰ παιμγα]ε εἰ, πληχάδα Ογαεοὶ Ψοοαπι, ἰπυοί- 

ναπίμτ, (ΘΟμοᾶ εἰ οὐ αἰίαπι εαµ[απι μεῖ[ε ε[ὲ εἰ πε ετ-- 

ἴγεπιαε Γετμίαε πιαάαπῃ ραγίεπα ο[/επάαπε. 

Όοχα, 1 ε[ι ο 1]πά ἵπ φποά Γε ἀπ[ανΙς Γεπιοτῖθ σᾶ- 

Ραῖ, ἐσχίον Έχταεςε παποαραίΐας, Ποιϊ αἱ ἐρίαςθ οαν Ιω κο- 
/ . . .. . ᾿ 

τύλη. Ὀίοφαε ποπιῖπε αΗίας Ροδία ἵπ Ἠοο οδτηίηε: 

"θνθα τε μηρὸς 

ἰσχίῳ ἐνστρέφεται, κοτύλην δέ τὲ μὶν καλέουσιν. 

Ἠία ἀῑκιι ἐξύας, φαιάς ΠΟΠΠΗΙΙ αοοϊριαπῖ ῥρτο ἡλάπι οίπρις, 
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ὑπὲρ ἄνω αὐτῶν ὅπερ ἰδίως ὀνομάξεται λαπάρα καὶ γέγρα- 

πται παρὰ τῷ ποιητῇ τοῦτο τοὔνομα κατ ἐπεῖνο τὸ έπος, 

ἔνθα φησίν᾿ 

1 9 ν 
οὐὖσα χατα λαπαρην. 

ἐγὼ δὲ τὸ μὲν τῆς λαπάρας ἔχοιμ ἂν ἀποφήνασθαι κἀκ τῆς 
πείρας αὐτῆς κἀκ τῆς χρήσεως “Ιπποκράτους τε καὶ τοῦ 

ποιητοῦ καὶ αὐτοῦ τοῦ νοσήµατος, ὅτι τῶν μεταξὺ τῶν τὲ 

τοῦ Θώρακος ὀστῶν καὶ τῶν ἰδίως καλουμένων λαγύνων 
ὁστῶν ἐστι καὶ ῥηθήσὲ- [2351] ται περὶ αὐτοῦ κατὰ τὸν 
οἰκεῖον καιρὀν. περὶ δὲ τῶν ἰξύων οὐκ ἔχω διατείνεσθαν" 
καὶ μέσον μὲν γὰρ ὁ ποιητὴς ἑνικῶς εἶπεν αὐτό" 

ή 

περὶ ζωνην 
μ λε. { ε 3 ΄ 3 .- 

βαλλεταε ἐξύην ἑκατὸν Όυσανοις αραρυιαν. 

Δ ’ ” / 3 ” . » Δ 
μαὶ καῦοσον ἕει πιῦθανωτέρον ἓν τῷ µεταξυ τῶν τὲ κατα 

. ΄ 3 - . ” . ’ / 

τους λαγόνας Οοστῶν καὶ τῶν τοῦ Όωρακος περιβαλλεσθαυ 
” ” 3.» », 9 ’ 

τὴν ζώνην αὐτὸ τοῦτο τοῦ σώματος ἐξύαν ἄν τις ὀνομάδε- 

ΠΟΠΠΠΙΗ Ῥτο ῬΡατίο 9παε {ρε ἀρία εἰ 4πάε λαπάρα Ῥτο- 

Ρτίε Υοσβίασ, αποά νετραπι αριιά Ροξίαπι τερετ]ίαχς 1η εο 

ΟΑΓΙΠΙΠΕ: 

«ο Δ , 
οὖσα κατα λαπαρηγ. 

Εφυϊάεπα ἆε νοεαβι]ο λαπάρας ἀῑεετε ρο[[απι αἀάποίπς εκ- 

ΡγΙπιεηπίο εί ἨΗἱρροοτα[ῖ 4ο Ροξίαε πα, ἴαπι 1ρίο ΠποτΡο, 

εαπα Πεπϊῄοατο Ῥατίεπι αιαθ 1Ππίετ οἷἵα Ῥεείοτῖς εἰ 4ας 

ρτορτίε αρρε]]απίαγ οίἵα 1παπι ει Ππιεγ]εοία, ἆε 4ο [πο 

Ίοσο ασεπιΠς. Όπαε αιίεπι ραγίες ἰξύες ποποϊπεπίατ ποη εβ 

πημ]115 ασαπι; οὗ Ἰά επῖπι αποά Ροδία ἨὨΠΠΙΕΤΟ Πηρα]αγί 

ἰξύαν [οτΙρΠί ἵπ 1]]ο οάτΠΙΙηθ: 

. ’ 
περὶ ζωνην 

, ; . . Π 3 -” 

βάλλεται ἐξύην ἑκατὸν Όυσανοις αραρυϊαν. 

ἴππι οὗ 14 ᾳποᾶ οτεάΙθῖ]τας ε[Π ζοπαπι ἀαιῖ Ιπίεν λα εἰ 

Ποταοῖς οἴα, οχΙ[Ππιεί α)ααῖς Ίαπο ἀρίαπι Ῥατίεπι ΟΟΙΡΟ-- 

εφ ἐξύαν αρρε]]ατῖ. ΟὉομίτα γετο εκ εο φποά Ηἱρροοταίεθ 



ΠΕΡΙ ΑΤΜΩΝ ΣΠΟΜΝΗΙΙΑ Ε. οἱ 

Εᾱ. Οµατί, ΧΠ. [ο0».] ΓΕ. Βαΐ, Ῥ. (557.) 
σῦαι νοµίζη, καθύσον δὲ πάλιν ὃ “Ιπποκράτης τῇ παρακει- 

αένη λέξει πληδυντικὠώς εἶπεν ἰξύας εἰρῆσθαι, διὰ τοῦτο 

περὶ τῶν λαγόνων ὁστᾶ τὴν ἐπίδεσιν ἐπαναβαίνειν, εὐλόγως 
ἄν τις αὐτὰ ταῦτα νοµίζειεν ἰξύας εἰρησθδαυ, 

Τὸ δ᾽ οὖν εἰς τὼ παρόντα χρήσιμόν ἐστιν, ὅταν ἐν τοῖς 

ἄνω µέρεσυ τοῦ μηροῦ γένηται τὸ κάταγμα μὴ µόνον ἄχρυ 
ιοῦ βουβῶνος ἐπιδεῖν, αλλαὸ καὶ προσαναβαίνξιν ἐπιλαμβά- 
νοντά τινα τῶν ὑψηλοτέρων χωρίων. ᾖἔσιι δὲ ταῦτα πρῶώ- 
τον μὲν ἴσχιον, εἶθ᾽ ἑξῆς τὸ τοῦ λαγόνος ὁστοῦν, εἶθ ἡ 
μετ αὐτὸ κενὴ χώρα τῶν ὁστῶν, ἠν λαπάφαν ὀνομάδουσιν᾿ 
ἢν μὲν οὖν τις βούληται καὶ µέχρο ταὐτης ἄνιέναυ συγχω- 
θητέον, ἐὰν δὲ προσεπιδήσας τὰ τῶν λαγόνων ὁὀστᾶ τοῦτο 
πράττή, ταῦτα δὲ ὑπερβάντα περιβάλλειν εὐθέως ταῖς λα- 

πάραις τὸν ἐπίδεσμον οὐκ αξιώ, περὶ παντός 7ὲ ποιουµένου 

τοῦ “Ιπποκράτους µηδεμίαν ἐν ταῖς ἐπιδέσεσιν απολείπεσθαι 

χώραν, κἂν ἀνεπίδειον, αλλ ἐξ ἴσου ἅπαντα τὼ µέλη κατει- 

λῆφθαι συνεχώς τοῖφ ὀθονίοις ἄχρι περ ἂν ἐπιλαμβάναιν 

δύξη τοῦ ὑγιοῦς. πληχάδα ὃξ τινὲρ μὲν διὰ τοῦ Υ 7ράφουσι 

η] {ιά ΙΙ ἨΠπππεγο ἐξύας ἀῑκίι, αποάφιε αἆ {μπι ο[Ία 

γο]αῖῖ νποσ]απα Ῥεγίπενα, Ίατε ατριταδίίαχ αφτί ἠξύας 

Ἠαεο 1ρία παπομρατῖ. 

4, 
Γε]1ραιῖο εἴο, 

Οποἆ αἆ Ἠππο Ίοουπι αἰ]πεί, απαπάο Γαρεγίου {επιο- 

19 Ρ4Υ5. οοπιπΠΗΙ(ΗΣ, {α[οία ποπ [ο]μπι πίαπε αἆ Ιπσαῖπα 

{ουτϊ ἀερεί, {[εὰ αἶίπα αΠφιαπι εκ [αρεγίογίρας ρατίίρας 

εοπρτεµεπάετο, ἜἼαεο [απ Ῥγίπαπα οοκα, ἀείπάε ο[ἵα 

1ήωπα, Ῥοβγεπιο εᾷ Ρατ Ύπαε [πε ο[ῖε ε[ἰ, λαπάραν Υο- 

οαπί, 4 παπι αΏῖ νῖδ οοπιρ]εοῖ ]σεῖ, ἀππι ἀλαπα οἶἴα εἰἶαπι 

ἀενίωκειῖ, Ουῖρας οπή] {α[οίαπι Ῥτοίῖπας αἆ Ίαπο [6- 

ἀεπι Ρρογϊρεηάαπω εἶΤε πηϊηίπα Ῥαΐο, αππι Ἡ[ρροοταίες 

πιακ]πι Γεοετ]έ, ππ]]απι τε[παῖ Ίοεύπω παάπι, [εά αε(ας 

Ρετρείπα, ἆοπεο εκ Ἱπίερτα ρατίε οοπιργεµεπίαπι αφι]ά 

ε[ῇε νΙἀεαίατ, οπιπία {α[οῖ α]]σατ,. ΙΠληχάδα ααϊᾶαπι 
Ρε; 2 [οπίραπί, φάαπα Ῥετ Υ πληγάδα, εο Υοοαβα]ο βΠσηπῖ- 
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πλιγάδα, τινὲς δὲ διὰ τοῦ χ πληχάδα. δηλοῖ δὲ τοὔνομα 

- ; ” Β - 

τὸ μεταξὺ τῶν δύο σκελῶν χωρίον, ἐντεῦθεν καὶ τὸ ἐκπε- 

πλῆσθαι καὶ διαπεπλῆσθαι παρ αὐτῷ γέγραπται καὶ παρὰ 
-” -” , 

τῷ ποιητῇ, τοὶ ὃ᾽ ἐπλήσσοντο πὀδεσσι. 

’ 

Ὕ οα. 

3 - - 

᾿4πολείπειν δὲ χρὴ ἀπὸ τοῦ γυμνοῦ αἰεὶ τοὺς νάρθηκας καὶ 
3’ Δ »ρ ς ” . Ν ; 3 ” , 

ενθεν καὶ ενῦεν ἵκανως καὶ τὴν Όεσιν αἰξὶ τῶν ναρθη- 

κων προµηθέισθαι χρὴ ὅκως µήτὰ κατὰ τὸ ὁὀστέον τῶν 
. , ”, ’ 

ἐξεχόνιων παρὰ τὰ ἄρθρα φύσει. πεφυκύτων μήτε κατὰ 
τὸ ἄρθρον γεῦρον ἔσται. 

ΤΙολλὰ τῶν κοινών καὶ γενικών ἐφ ἑνὸς τῶν κατ αἷ- 

ὃος ἐσομένων εἴωθε διδάσκειν ὃ “/πποκράτης ἐπισημαινόμε- 
. Δ [ή ” ”, 3 .) ΄ 

νος, ὅτι μὴ μόνου τοῦ εἴδους ἐστὶν, ἀλλὰ καὶ πάντων 1 
ῃ 3 ῃ ) . 4 | ] Ἆ 

πλειόνων Ἡ τινων. προστίθησι δὲ τῷ λόὀγῳ ποτὲ μὲν τὸ 
5 / ἀ ” ο η, η Ε) Δ ο λ 
ἀεὶ, καῦθαπερ καὶ νῦν, ῥἐνίοτὲ δὲ εἰς τὰ πολλὰ γρηστον 

τοῦτο συνιέναι, ἐνίοτε δὲ ὅτι πρὸς πάντα τοῦτο χρήσιμον. 

Ποαϊατ αποᾶ Ππίεγ αίταππθ ογια5 [ραΐαπα ε[, ππᾶε Ηϊρ- 

Ῥουταίεο ἀῑναγϊσανϊ νοσαί ἐκπεπλησθαι καὶ διαπεπλησθδαυ. 

λοπι εἴ ροξία τοὶ ὃ' ἐπλήσσοντο πόδεσσι ἀῑπῖϊῖ, (ρηϊῇβοατο γο- 

Ίεμς, ἀῑνατιοαβαπὶ Ρρεάίρις. 

ΓΙΧΧΙ. 

44 οµμα [επιρετ μµίγίππιφµε [αι γεεεάετε ἀεῦεπιε. Φεππρεγ 

αμίεπα εαμτίο [τν πε πιροπαπεμτ [μρεγ ο[]α ἵπ ατιϊομ[ῖς 

παεμγα]ίιεγ ργοππἰπεπεῖα, πεφµε ἵπ αγιομίοτµπα φἱοἰπία 

[μετ πεΥμΗΤΠ. 

Φο]εί ἨἩιρρουταίες αξί ἆε ππα [ρεοῖο Ῥετἰγαοίαί ο0πι- 

Ρ]υτα ἀοοετε οκ 15 4παε οοπιπ]ιπ]α [απῖ αο Ρεπετα]ία, Πιο-- 

ΏεηΠ5 εα ΠΟΠ ε[ε Ῥτορτία Ἠηπίαμς [ρεοῖιεῖ, Γ[εᾷ αἆ οΠΙΠε8 

νε] πιπ]ίᾳ5 νο] αἰῑφιοί ρεΓίπετο. ΔάΠοιι απίεῦι ογαοηϊ 

πηοᾶο ῬΡογίίοι]απα /[επιρετ, αἱ ἵπ ρτοροβίίο υεχρίδ, πιοζο 

ᾳποά Ιπίε]]εκιῇε ρετιῖπεί αἆ πιπ]ία Ίοσαο, ἰπιεγάμππ. Ὠοο 
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ἔσται γὰρ ὄντως αεὶ καὶ τὸ νῦν εἰρημένον ὑπ αὐτοῦ χρή- 
σιµον οὐκ ἐπὶ μηροῦ µόνον, αλλ ἐπὶ πάντων ἁπλῶς τῶν 

λαμβανόντων καταγµάτων τοὺς νάρθηκας. οὕτως γὰρ αὐτὸς 

ἔχειν µήχους προσῆκεν, ὡς μὴ ψαύειν τοῦ γυμνοῦ, καὶ µά- 

λιστα δὲ αὐτὸ φυλάττεσθαἑ φησι δεῖν, ὅταν ἐξοχαῖς ὁὀστῶν 

πλησιάζη τὰ τῶν ναρθήκων πέρατα. 

οβ’. 

[226] Τὰ δὲ οἰδήματα κατ ἐγνύην 1 κατὼ πὀδα ἢ κατά 

το ἄλλο «ξαειρεύμενα ὑπὸ τῆς πιέσιος εἰρίοισυ πολλοῖσο 

ῥυπαροῖσιν εὖ κατειργασμένοισιν οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ ῥήνας, 

κηρωτῇ ὑποχρίων καταδεῖν καὶ ἢν πιέξωσιν οἱ νάρθηκες, 
χαλών Φᾶσσον. ἰσχναίνειξ ὃ᾽ ἂν, εἰ ἐπαάνω ἐς τὰς νάρ- 

Θηκας ὀθονίοισιν ἐσχνοῖσιν ἐπιδέοις τὰ οἰδήματα αρξά- 

µενος ἀπὸ τοῦ κατωτάτω ἐπὶ τὸ ἄνω νεµόμενος. 

γι ὃ ἰ- / δν, 3 { Ἆ νά ! 

7α ἐξαειρευμενα Φησιν οἰδήματα προς τῆς πιέσεως, 
ε͵ Ε] .. ’ .) ᾿ .) ” ο 3 

ὕπερ ἐστὶν ἐξαιρόμενα διὰ τὴν ἐκ τῶν χυμῶν θλίψιν ἐνὲ- 

αἆ οπιπῖα πε ε[; εΠ επῖπ τεγετα φμοᾶ ἨΠπΠο 38 1ρ[ο 

Ργορορ1γ ΓεΠ1ρεγ οοπηπιοΚ({Πππππα πο 1Π Γεππογαο ἀμπιία- 

χαί, [εὰ 1π ππϊνετ[απι 1π οπημῖρας {Τ8οίΗΥΙ5 ᾳιιαο {ετη]ας 

Ρο/]π]απῖ. Βγενίογες επίπι ΠπΠί οροτίεἰ «παπα υμἲ αἲ εαπι 

Γεάειη ρετγεπῖαπἰ ᾳ1ιαο {α[οία ποη εχοῖριίατ, ᾳποά Ροι[-- 

παπα ορ[ετναπά πα αἲξ, αδῖ Γεγα]ατυπα εσἰτεπι]ἰαίες ρτοχ]- 

ππας {απί οίπαπι (ποετοιι]1ς. 

ΓΧΣΧΙΙ. 

Τωπογες φεγο Ἱμπία γορ]ίτεπι «εἰ μεάεπα αμε αἰιδὶ [μῦ οοπ-- 

[τίπρεπεῖδις υἰπομίίς α[]ιγρεπίες ππμµία ἵαπα [μοεῖᾶα 
ομγεπίµγ ὄεπε οαγρία εἰ φίπο ει οἶεο τε[ρετ[α; {μπα εεταιο 

Πα ΑΗ] ἀε[ιρεπιειε, αἴφμο μδὶ Γετμίας μγφεαπὶ οτῖμς ἰα- 

αεπιµτγ. Εαεπμαγεπεμγ αμµίεπι ἔµΤποΓες, [ὲ [γατα φετ- 

[ως αἆ [εγιίας ἵεημες [α[είαε υἰπειγεπίμγ, 9 µαε αὖ ἱπιῖς 

Ρατιῖδιω οἵ[αε αἆ [ωμετῖογες ἰπίεπάεγεπε. 

Ταπιογες, Ἰπαπῖξ, {8 οοπ[τιπρεπΗβας νἰποπ]ῖς α[ἴατ- 

δεηίεε, αποθ ἐξαειρευμένους ἀῑκιῖ, Ρῥχορίεχτεα αιοά {[μοσὶ 
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χθέντων σφοδρῶς θεραπευτέον ἐπιδέοντα ἔρια πολλὰ, ῥυπα- 
ρὰ, καλώς κατειργασμένα ῥαΐνοντας ἐλαίῳ καὶ οἴνω. προ- 

ὑποχρίειν δὲ ἀξιοι τὸ δέρµα καθ ὃ ταῦθ) ὑποτεθήσεταυ 
κηρωτῇ καὶ τὴν αὐτὴν ἐπίδεσιν ἀπὸ τῶν οἰδημάτων ἐπὶ τα 

ἄνω ποιεῖσθαι. περὶ μὲν τοῦ τρόπου τῆς ἐπιδέσέως αὐτὸς 
ἐδίδαξεν εἰπὼν, πόθεν μὲν ἄρξεταί τις ἐπιδεῖν, ἐκ τοῦ αὐ- 
τοῦ παραπέμπεσθαί τὲ καὶ ἄγεσθαι. περὶ δὲ τῶν φαρμά- 

χων οἷς χρῆται τῆς δυνάμεως εἴρηται μὲν ἐπὶ πλέον (558) 
ἐν ταῖς περὶ αὐτῶν πραγµατείαις. εἰρήσεται δὲ καὶ νῦν 
τὰ κεφάλαια τῶν ἐν ἐκείνοις δεδειγµένων. τὸ μὲ» οὖν έλαιον 

ἀνωδύνου τὲ καὶ διαφορητικῆς ἐστι δυνάμεως, ὁ δὲ οἶνος 
Ἑηραντικῆς τε καὶ ἀποκρουστικῆς, πεπτικῆς, μαλαμτικῆς, 

διαφορητικῆς δυνάμεως. εὔδηλον δὲ δει καὶ τὰ ῥυπαρὰ ἔρια 

τὰ πρὸς ἐνίων οἰσυπηρῷ καλούμενα καὶ ἡᾗ κηρωτὴ μετὰ τοῦ 

παρηγορικοῦ διαφορηεικόν τὲ τι καὶ ἀποκρουσεικὸν ἔχει. 

προσηκόντως δὲ ἐκ τοιούτων φαρμάκων συνεστήσατο τὴν 

θεραπείαν. ἐπεὶ γὰρ τὸ οἴδημα µεῖζον τοῦ προσήκοντος 

γίνεται, ὑπὸ τῶν παρὰ τῆς ἐπιδέσεως ἐκθλιβέντων αὐτόθε, 

οκρτε[ΠΙ 1ωοσπο Ἱπιρεία {εγαπίασ, οπτατί ἀερεπί α]]σαπάο 

πιπτα σα ]αηας Γαοσϊιάαε Ῥεπο οατρίαες Ι[ειῃ γΙπο αἴητπε οἱεο 

γε[ροτίαα, οπίοπι Ὑεχο ομῖ Ίαεο Γπρεγϊπιροπμηίς ]αρεί 

οεταῖο Ιπαπρδί, αἴφπε αἆ εαπάεπα ταἰΙοπεπ νἰποπ]απι αμ]- 

Ῥετὶ α ἴπιποτίρας Γατ[απι Ῥτοσεάεπθ. ΈΕα[οϊαπάϊ ταΙοπεπα 

1ρ[ο αρετιήί ἆοσεῃπδ, ἆ Ύιια Ρρατίο απῖς Ἱπεερετῖί ἀεν]ησίτο, 

οὐ. εαάετα ἰγαΠδπηί πιαίεγίαπι αίᾳπαο ἀερε]]ῃ. ΑΙ 4ε {αοι]- 

ταἱἰο πιεζἰοςδαιεπίοναπα ο 1ρας αΠπίατ αὐἀαπάε ἀῑοίαπι ο[ί 1π 

ορετίθαςδ α1άε ἄε 1]ΐ5 Γαπί. Ἠἰοεπίασ εἰ ππο οαρ]ία «ο- 

γαπα 9μάε ἵη 1 Γαεγαπίε ο[ιοπί[α. Έπρο οἶεπαι (ᾖο]ογεπα 

]οναῖ εἰ ἀῑ[οιιΠεπά! νίπι Μαδρεί; νΙπαπαι Ποσατε ροίε[ι, τε- 

Ρεί]ετε εἰ οοΏοσφιετε, 1ἴει ππο]]]τε εἰ ἀϊσετετε, (Οοπ[ίας 

οπίοπα ]απαπι Γαοοῖάατι, ᾳ παπι ΠΟΠΠΙ ΙΙ οἰσυπηρωῶν γοσαη!, εί 

οοχαίπι Ῥεθείες Ἰεπίεπάί γίπι ἀἰσεγεπάο αοηαθ εἶο εἰ 

τορε]]επάο. Ίοπ {πε χαΊοπο Ισίίας αἳ ε]ασπιοςἵ ππεάἰσα-- 

ΙΠΕΠ15 Ῥταε[βάίαπα ῬειΩῖ. ΘΟποπίαπι νετο ἵππιοι Πἱ Ίπ[ιο 

1Π8]ΟΣ αὖ 15 4ααθ [αῦ γἰπομ] ϱο εσρτπιαπίας, οὐταίῖο 
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πρωτος μὲν ἑστω σοι σκοπος της Θεραπείας ἐπκενωθηναυ 

τὸ παρὰ φύσιν ἐν τῷ οἰδισκομένω µορίω. διὰ τίνων δὲ 
3 Ἀ -” . ῃ ” 3 .) ’ ι] ” 

πολὺ ὂν τοῦτο διαπραξομέεθα; τῷ τ απομρουεσθαυ και τῷ 

διαφορεῖν καὶ τῷ παρηγορεῖν. τὸ μὲν ἀποκρούεσθαυ καὶ 
ιά 5 ” . .” / ο, 

διαφορεῖν, ὡς ἄντικρυς κενώνται, τὸ δὲ πιαρηγορεῖν ὅπως μῆ 

διὰ τὴν ὀδύνην ῥευματίξοιτο τὸ πεπονθὸς µόριον᾽ διὰ τοῦτο 

γοῦν τοῖς ἧττον ἀποκρουστικοῖς τὲ καὶ διαφορητικοῖς ἐπὶ 
. 3 ” ’ 

-φλεγμαινόνιων χρώμεθα. τα γὼρ ἰσχυρῶς ἑκατερα 
ων δρώνια παροξύνει τῶς ὀδύνας. τούτοις μὲν οὖν τοῖς 

4 

εσμοῖς χρώμενος ὁ Ιπποκράτης τά τὲ ἔρια ῥυπαρὰ, τουτ- 
ἐστιν οἴσυπον ἔχοντα, παραλαμβάνει μὲν κατὰ τὴν Όερα- 
πείαν ἔλαιόν τε καὶ οἶνον καὶ κηρωτὴν, αὐτὼ δὲ τὰ ἔρια 
καλῶς κατειργάσασθαι κελεύει, τουτέσειν ἐξάνθαι χάριν τοῦ 
προσηνοῦς τὲ καὶ παρηγορικοῦ. τὼ μὲν γὰρ πεπλυμμένα 
ῥᾳδίως µαλάτιεταυ Σηραινόμενα, τὼ ὃ᾽ οἰσυπηρὰ διὰ τὸν 

ῥύπον οὐκ εὐμεταχείριστα τοῖς ξαΐνουσιν οὐδὲ ευκατέργαστα 
γίνεται. διὸ πολλάκις ἀμὲλέστερον κατεργασθέντα, ξηρὰ 

προσπίπτευ τοῖς ὀδυνωμένοις µορίοις. εἶδως οὖν τοῦτο 
' 

Ῥτίπιιπα ἀῑγιρὶι ἀ4ερεί απ τὰ οκλαιτίοπάσπα, απο 1π (ππιῖάα 

Ῥατίο Ῥταείες παίπταπι ΓαρΠβαΐ. Αί απαπι πημ]ία [Πε ᾳπαο 

Ἠοο ε[ιοϊαμε, απἴραδπαπα αίεπηατ ο ἀἱρετεπῆρις, τερε]]οιι-- 

Ώρας, Ἰεπιεπίῖρας  Ὠἱρετεπίϊῖριας ααἸάεια αο τερτπηεη!]-- 

Ῥα5, αποπίαπι αρετίοε εχμαπνιαη!ί, αἲ Ιεπιεηαρας ϱο πο- 

ππ]πες αποά ΡτοβΙβεπί πο ππα[εγία Ῥγας ἀο]ογτο αἆ νυαίαπι 

[εάεπι οοποἰ {είν ; αίᾳποε οὗ Ἱαπο. οαπ[απι Ἰεπῖμς ἀἴσεγει- 

πα αο τερτΙπιεηίῖα αἆ ἹπΠαπιπαίαπι Ῥαγίεπι αάπιογειις: 

ΠΠ Ύ1αθ Ἱογππι αἰταπιααο {ογΗίευ Ῥταεβαπί ἆο]ογεπι 

Ἰντιίαηί, ΄ Ἠϊς ταμοοϊπαἰΙοηῖθας ἀιιοίας Πιρροοταίε Ίαπα 

Γαεεῖάα π[ας, Ίσο ε[ί οε[γρο τοάιπάαπίαο οὐταοπῖ α]οιε 

οἶειπα, ΥΙΠΙΠΙ ο οεταίαΠα Ἱαμαπ(ιε 1ρ[απη Ῥεηο οατρίαπα 

ε[ε νυ]έ, Ύπο Ἰεπῖου Πέ εἰ ἀο]ογεπι Ἰενεί. Όπαε εἰοία 

απ]άσπα ε, εατρία Γαοῖ]ο πιοἰΠίας, αἲ Γιουῖᾶα οϐ [ογάσπι 

ηΟΏ {αοῖια ἰταοίαίαγ οαγρ]ίαγαπε: εο(αε Πί πἲ πεσἰϊσεπίου 

οἑτρία ἅπτα ἀοῑεπίί ρατ ἀππασγεαί. Όσο Ηιρροσχαίες 

Ύππαι ααιιαπάο περἰεοίαπι αηϊπιαἀγονίοχγεί, αὐάτάΙί Ῥειιε 
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παρεωραμένον ἐνίοτε προσέγραψεν εὖ κατειργασμένοις ' καὶ 

μέντοι καὶ πολλοῖς αὐτοῖς χρῆται χάριν τοῦ φυλάτετειν τὴν 

ἐκ τοῦ οἴνου καὶ ἑλαίου νοτίδα. τὰ γὰρ ὀλίγα ῥᾳδίως ξη- 

θαΐνεται, τοῦ πρώτου ὃ᾽ ἔχεται σκοποῦ καὶ ὁ τῆς ἐπιδέσεως 

τρόπος, ὡς εἴρηται, τῶν οἰδισκομένων µορἰων ἀπάγων τὸ 

αἷμα πρὸς τὸ ὑπερκείμενα. 

ο}. 
[227] Οὕτω γὰρ ἂν τώχιστα ἰσχνὸν τὸ οἴδημα γὲν 

Κυρίως μὲν ἑρμηνευόντων τὸ οἰδηκὸρ μµύριον ἐδχνὸν 

ἂν γενέσθαι λέγοιτο καὶ οὐ τὸ οἴδημα. ταῦτα γὰρ ἀφανί- 

σαι παντάπασιν ἡμῖν πρὀκειται, πολλὰ δὲ οὕτω λέγουσιν οἱ 

παλαιοὶ καὶ μαλιστα οἱ λέγειν δεινότατοε, καταφρονοῦντες 

τῆς ὕστερον ἀσκηθείσης µακρολογίας ἐν τοῖς ὀνόμασιν, οὐχ 

ὡς οἱ μεταχειριζόμενου προσαγορεύουσιν αὐτὴν ἀκριβολογίαν, 
οὓς εἰ μὲν σαφέστερον ἑρμηνεύοιεν τὼ τοῦ παλαιοῦ ἐκ τῆς 

τοιαύτης ἀκριῤολογίας, εἴτε κυριολογίας ἐθέλοιεν ὀνομάδειν, 

οασρία, ἆαπι Υετο οορΙο[ε ἀρίαπι αἀμῖρεί, πῖ ν]πο αἴᾳπο 

οἷεο πηαάεις οομ[ετνείας, αμα Γαοί]ε [Ποοε[οαί ᾳπαε εχὶ- 

σιια Ἱππροπίίατ. Αά ῥγῖπιαπι εἴἶαπι οοπβ]Ιαπα Ρετπαί νΙη-- 

εἶεμάϊ γαἰῖο {απιοτῖδ, Έππο εκ ἰιπι]άῖ ρατρα», αἱ ἀῑοίαπι 

ει, αἆ Γαροχῖογα [αςςοθ εκρεΙ11Ε. 

ΕΧΧΠΙ. 

Πας ποιϊάεπι υἱα ΕΙΙΠΟΥ οε[εγγίππε εχιέπμαγεΗΥ. 

ΠΏιεεγεί εκἰεπιατῖ ΠΙΕΠΙΡΥΗΠΙ, Ποπ ΓΠΙΠΟΓΕΠΙ οπῖ ΡΓο- 

Ργίο Ἰοᾳπεγείατ. Ώαπάα Εᾳπϊάεπι ορετα ε[ αἱ [ΠπιοΥ ες 

ἰοίο ᾿εναπε[οαξ, ΠΠα]ογε ἴαπιεα οοπιρίάτα [ο 1οᾳααπέατ, 

Ῥταε[αγπα ααἲ εἰοφιπει ΕΠ Ηποί Βμΐί, οοπῖεπηρία απαπα ]απ1ο-- 

χε5 εχεο]απί, ομγ]οία ποπιπυσι ΙΠΩΠΙΠΙΟΠΕ, ηοἩ οεχηπῖ- 

Πία ἀε]ϊσεπιία, τπἳ 1ρᾷ παποιραπί οι η εα νεγ[απίαγ, 

Θεά ἀῑσπϊ πΏφαε ε[επί αἩος ΙἸαμάαγεπιαε, { Ἰαο νε] εχ- 

ααϊΠία νεὶ ρνορτῖα, πἴοαπηιε 1ρΡΠ ποπηπεηῖ, νειρογαπα 

πα Πίοπε τει οἰατίας αρετίτεηί αμαπι Ηἱρροοταίεες ΠΠ 
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ἐπαινεῖν προσῄκον. εἰ ὃ᾽ ἀσαφώς καὶ ταπεινῶς, ἄμεινόν 

ἐστι τὴν τῶν παλαιῶν ἀμέλειαν αἱρεῖσθαι. 

4 

οὗ’. 
ς Ε .- 3 3 ᾿ 

Καὶ ὑπερθείηῃ ὑπὲρ τὰ ἀρχαῖα ἐπιδέσματα, αλλ᾽ οὐ χρὴ 
η ο ’ ” - 3 ’ Ἀ Δ , ν 

τούτῳ τῷ τρὀὐπῳ χρηῆσθαι τῆς ἐπιδέσιος, αν μὴ κίνδυνος 

ᾗ ἐν τῷ οἰδήματι φλυκταινωσιος 3 μελασμοῦ. ήίνεταυ 

δὲ οὐδὲν τοιοῦτο, ἢν μῇ ἄγαν τις πιέζη τὸ κάτηγµα ἢ 
” -” - υ] 5» 2 

κατακεκραμένον ἔχη ἢ κνῆται τῇ χειρὶ 1 ἄλλο τι προσ- 
᾽ -” 

πίπτη ἐρεθιστικὸν πρὸς τὸν χρώτα. 

Λῆΐα μὲν αὗτη γραφὴ, τινῶν μὲν οἰδημάτων βουλοµέ- 
Ὄφων ἐπὶ τὴν ἐπίδεσιν ἀνιέναι τῶν ἐκθλιβομένων τῶν οἱδη- 

µάτων χυμών, ἐνίων δὲ εἰς τὰ κατὰ τν ἐπίδεσιν χωρία 

παραγἰνεσθαι. κρῖναι δὲ οὐ χαλεπόν ἐστι τὴν διαφωνίαν 

αὐτῶν, ὁρισθείσης τῆς ἐπιδέσεως' εἰ μὲν γὰρ ἐπανέντες 

τοὺς νάρθηκας ἐπιδήσαιμεν ὡς εἴρηται τὸ οἰδηκὸς, ἄφί- 

κοιτ᾽ ἄν τυ τοῦ αἵματος εἰς τὰ πατὰ τὴν ἐπίδεσυν χωρία. 

ορίουπτα αἴηπα Ἰπαι]ῇς ε[ὶ εοχηπι οχαο, Ρίαε[ίαί πια]ογαΠι 
νλ., 

αεπιι]ατῖ περ ΙΙρεηΙαΙη. η 

ΕΧΧΙΥ. 

ἓε αἆ ργίογεπι ]ιποίμγαπα [ωρεγΓεγγειμ. «4 φµεπι ἀε]ί- 

ι Ἡ πποάμµτη υεπιεπάμτα πιο ε[ξ, ηῖ[ ΓΙΟΥ αμὲ ρι[έι- 

Ιἱς αμ πὶρτιίε γρετίε[ειω. δεά πι εαἰε [εφμῖγ, 

ηιτ οφιμῖς ]γασιµγαῖη «εΠιεπαείε αἆ[γύιαπεγιὲ αιῖ [πυεγὶε 

ἀεμεπάετε αμξ παπι /Γεαἰρ/[ετίε απε αἰϊφωιά οµίεηι αἰείρε- 

γε φιοᾷ ἴρ[ατι τΥγ1έανεγτῖ. 

Όνπα απ]άεπι Ίαεο [οηρίπτα ε[ι εἰ αἆ ῬγΙογεΠΙ ]1π- 

οἴωταη Γαρεγ[εντείιτ. Ραἰαπί ἵαπιεηῃ εχρτε[ο (απιογς αἰῑῖ 

πηθ[εχ]απι ἀερε]] [αρος ]αποίπταπα, αΙ αἆ Ίοσα π.ε ]ασία 

{απε, αοταπή. οοµίτονεν[ίαι ὀ]]αάίσανε {ποι]ο αι, [ αμΙο 

ν1ησ]επάΙ ναἰΙο οομ [ΜΗ ἰπαίαν,  Ὀυί ουἵπι {εγι]] τεἰαχαίῖς 

ἱαπ]άα ρατ», αἱ [αργα οε [ια «8, αἰσείας, αφιά [αη-- 

δη] αἆ Ίσσα ᾳααε Ἰασία αποίπχαυι ζμμἱ ἀερε]]είας, {εὰ 
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εἰ δὲ ἀφελύντες τοὺς νάρθηκας καὶ λύσαντες ὕλην τὴν ἐπί- 

3 Δ . » -- 3 , «, ” 

δεσιν εὐδὺς ἐξ αρχῆς ἐπιδήσαιμεν, ἅμα μὲν τῷ καταγµατι- 

κῷ τρόπῳ χρώμένου τῆς ἐπιδέσεως, ἅμα δὲ καὶ μὴ μιγνύν- 

τὲς αὐτῶν τῶν ἀπὸ τῶν οἰδημάτων ἀρχομένων ὑπερεικαν 
. } 3 3 ’ 4 ιβ ς Ε] / Δ -Ά α 

οὕτως την ἀρχαίαν ἐπίδεσιν, ὁ ἐκθλιῤόμενος χυμος ἐπὶ τα 

τῆς ἐπιδέσεως ὑψηλὰ χωρία. 

ι 

οξ. 
Σωλῆνα ὃ᾽ ἢν μέν τις ὑπ αὐτὸν τὸν μηρὸν ὑποθείη μὴ 

ὑπερβαλλοντα τὴν ἰγνύην, βλάπτοι ἂν μᾶλλον τὴ ὠφελέοι. 

οὔτε γὼρ ἂν τὸ σῶμα κωλύου οὔτε τὴν κνήμην ἄνευ τοῦ 

μηροῦ κινεῖσθαι. ἀσηρὸν γαρ εἴη πρὸς τὴν ἐγνύην προσ- 

βαλλόμενον, καὶ ὃ ἥκιστα δεῖ, τοῦτ ἂν ἐποτρύνοι ποιέειν. 

ἥπιστα γὰρ δεῖ κατὰ τὸ γόνυ κάμπτειν. πᾶσαν γὰρ ἂν 
τυρθὴν παρέχοι τῆσιν ἐπιδέσεσιν καὶ μηροῦ ἐπιδεδεμένου 

καὶ κνήµης, ὕστις κατὰ τὸ γόνυ κάµπτοι, ἀνάγκη [228] 

ὂν εἴῃ τούτῳ τοὺς μύας ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ἄλλο σχῆμα 

ἴσχειν. ἀνάγκη ὃ᾽ ἂν εἴη καὶ τὰ ὀστέα τὰ κατεηγότα 

κίνησιν ἔχειν περὶ παντὸς οὖν ποιητέον τὴν ἰγνύην ἐν-- 

Π Γετα]ῖς Γηηπιο5 αἴΠαο οπιπῖ υ]μοπ]ο Ρρεπ]ίας τε[ο]ηίο 

ο Ιπίερτο υΙποίασας, ἀπ] εἰ οαῃ ]αποίυταπ αἀμιρομ[ες 

απαα {παοίασίς αεοοπιπποζαίας οἱ 6αΠΙ ᾳμὰο ἃ ἴΠΙΟΓΕ 1Ποί- 

Ρίϊί (σοι Ίαο νία εχρτοίας π]ίτα ρατίεπι ΡΓῖι5 ο Ἡ 

αὐ [αρεχίογα ἰΓαπδίεγείηγ, - αὰ 

ΙΧΧΥ. 

δὲ ομῖς Γεηπογί εαπα]επι [μῤ]τοίαι ὀγεφίογεπι οµαπι πὲ μ[ίτα 

Ῥορίίεπι ρεγιῦιεαί, ποκατι ππαβὶς Φμαπι ορεπι α[ετει, 

ομαπάοφμίάεπι ργο]ίδετε πο Ῥοϊισγῖε φμῖι «ΟΥΡΟΤΕ αμε 

οΤµΥε ΠΟΙΟ Γεηιαγ 6µοφµε ππονεαϊίµγ. «}ορ]ίεε ἴεπι ἵπι- 

Πε[ὲί{πιις ετἰε, μδὶ αἀλίδεαιμτ, «οδείρµε τὰ Πιεγὶ φμοᾶ 

πηϊίπιε ε[ξ ορµ5. ΙΗἰπίπιε παπιφµε ορ ε[ὲ ειγρατὶ βεπ5 

οπιπία επίπι ἄε-ιπεεὶ εγµγὶς ασ Γεπιοτί5 ο Ἱπομία πεεε[]α-- 

τίο ππουεγεπἰµγ, [ί φμῖς 6ε εµγνατοι, πεφµε ᾖιεγὶ Ρο[εε 

ο μῖη αΠΩΤῃ αἰίο αἰφμε αἰίο πιοᾶο /διιΓαγεπΕµη εοπαηηῖ-- 

πωίαφιε ο[]α ἀἰπιουεγεπέμτ. Ἰπ ρτιπες ἰβίιμτ ἁαπάα 
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Εὰ. Όμανι, ΧΙ. [228.] Κά, Ῥα{. γ. (658.) 
τετάσθαι. δοκεῖ ἂν οὖν ὁμοίως ὃὁ σωλὴν ὃ περιέχων πρὸς 

τὸν πόδα ἀπὸ τοῦ ἰσχίου ὠφελέειν ὑποτιθέμενος. 

᾿Σφεξῆς τῷ τῶν οἰδημάτων λόγῳ ἔγραψε περὶ τοῦ σω- 
λῆνος σαφῶς. εἴρηται ὃ᾽ ἂν ἡμῖν ἔμπροσθεν ὡς τοι 
διαμπερῆ, τουτέστυ δι ὅλου τοῦ σκέλους ὑποτίθεσθαυ τὸν 
σωλῆνα προσήκευ ἢ μηδ᾽ ὅλως ὑποτίθεσθαι. Λλέλεκται δὲ 

καὶ περὶ τοῦ μηχανικοῦ γλωττοκύμου τοῖς νεωτέροις ἑατροῖς 
ἐπινοηθέντος ὀρθῶς. 

οστ. 

Λαὶ ἄλλως κατ ἰγνύην ταινίην χαλαρῶς περιβάλλειν ξὺν τῷ 
σωλῆνε, ὥσπερ τὰ παιδία ἔν τῇσι κοἰτησέ σπαργανοῦνται, 

εἶτα ἐπὴν ὃ μηρὸς ἐς τὸ ἄνω διαστρέφοιτο τῇ ἐς τὸ πλά- 

γιον, εὐκατασχετώτερον εἴη ἂν ξὺν τῷ σωλῆνι οὕτως. τν 
οὖν διαμπερὲς εἴη, ποιητέος ὁ σωλὴν ἢ οὗ ποιητέος. 

Τὺ σὺν τῷ σωλῆνι ἤπουσαν ἔνιοι μὲν ἔξω τοῦ σωλῆνος 

περιβάλλεσθαι τὴν ταινἰαν αξιοῦντες ὡς εἶναι τὸ λεγόμενον᾽ 

οµετα ε[ μὲ επἰεπάαίμγ ρορίει. Τιάειμι αέεπι επιμ 
πτη οαπα[επι πειζἱέεγ εοπ]ιοὶ, Φμὶ α οοπα αἆ ρεάεπι ε[ξ. 

Α ἱππποτίρις αἆ οαπα]επα αρστε[ας ει ᾳπθπι ενίάειι- 

ἴεν εκρο[Ι1Ε: πιοχ απίετω α[ογ]ροί οἈηα]επα νε] διαμπερῆ, 
Ἰοο εί αἱ {οέμπι οχας εχοῖρῖαί νε] πα]]ο πιοᾶο (αβ]ίοῖεπ-- 

ἆσπαι ε[ε.  ΟΙο[οσοπίαπι Ύετο ππαομΙπαπιεπίππι ἀῑσίππας 
τεοίε {με α ]απιοτίρας πεβετίππι, 

ΙΧΧΤΙ. 

Ώειμγ ἴεεπι [α[εία Ἰεπία Ἱπαία Ῥορίιίεπι οµΊα οαπα[, 910- 

πιρᾶο εἰ ἴπ[απίες ἱπνοίνιπειγ ἐπ οιπῖςΣ [το επῖπι. μδὶ Γε- 

τι Τι [αρετίοτεπι Ῥαγίεπι [νε πι Ιαΐμς υετίαϊιχ οµΠι 

οαπα[ὶ αἰ[ίβαίωπι ππε]ίις ορπεϊπεδἰέµγ. Οαπαῖίς ἐρίεμγ 

υεὶ τοέμπι εποίρεγε εγω ἄεδει νεὶ πιο: πιοᾶο αἀλίδετὶ, 
σσ 

Οποά παπί ομπι οαπα]Ι ἆποβας πιοᾷῖς εκροπίπτ, 
ΏΟΠΠΏΙΙ οκιβ]πιαπΕ. οαπα]επι οχκἰίτ]η[εοας {α[οία οἰτοαππιάα-- 

6ΑΙΕΝΌΘ ΤΟΜ. ΧΥΕΙΙ. ΡΑΕ8 Τε 11 
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Ἐά. Οµατῖ, ΧΠ. 228. ] Εὰά. Ρα[. γ, (6σθ.” δ69.} 
ταινίαν περιβάλλει» χαλαρώς ροή σον σὺν ἀμφοτέρῳ, τῇ 

τὲ ὑγνύῃ τοῦ κάµνοντος καὶ τῷ ἔξω ἐν αὐτῇ (559) σωλῆνε, 

τουτέστιν ὥστε μὴ τηνικαῦτα αὐτὴν, αλλὼ σὺν τῷ σωλῆνυ 

κατειλῆφθαι. τινὲς δ᾽ ἔξωθεν ἀξιοῦσι περὶ αὐτὴν τὴν 

ἠγνύαν περιβεβλῆσθαι τὴν ταινίαν, ὅπως σηρίζη καὶ αὐτη 

τὸ σκέλος ἅμα τῷ σωλῆνι, τουτέστι σὺν τῆς τοῦ σωλῆνος 

κρίσεως, μήτ᾽ αὐτῆς µόνης Ἱκανῆς οὔσης εἰ ἀσφάλειαν 

μήτε τοῦ σωλῆνος, ἆλλ᾽ ἀμφοῖν ἅμα συνιόντων, 

ο’. 

ΤΠτέρνης ὃ᾽ ἄκρης κάρτα χρὴ ἐπιμελέεσθαι, ὣς εὐθέτως 

ἔχοι καὶ ἓν τοῖσι κατὰ κνήµην καὶ ἐν τοῖσι κατὰ μηρὸν 

πατήγµμασιν’ ᾖν μὲν γὰρ ἀπαιώρηται ὁ ποὺς τῆς ἄλλης 

κνήµης ἠρματισμένης, ἀνάγκη κατὼ τὸ ἀντικγήμιον τὰ 

ὑστέα κπυριὼ Φφαίνεσθαι, ἢν δὲ ἡ μὲν πτέρνη ὑψηλοτέρη 

ᾖ τοῦ μετρίου ἠρτισμένη, ἡᾗ δὲ ἄλλη κνήμη ὑπομετέωρος 

ᾖ, ἀνάγκη τῷ ὁὀστέφ τούτῳ κατὰ τὸ ἀντικνήμιον τοῦτο 
κοιλότερον φανῆναι τοῦ μετρίου, προσέει καὶ ἣν {) πιερνη 
τυγχάνη ἐοῦσα τοῦ ἀνθρώπου φύσει µεγάλη, ατὰρ καὶ 

ἅσπαι Ἱία τί Ίαεο Πἱ ἩϊρροοταίΙς Γεπεηίϊα: [ω[οίαπα ἄαγο 

Ίαπαπι οοπγεπ{ξ αᾳπαθ πίγαπιπθ «οπρ]εοίαίας αἱ Ποπηηῖα 

Ρορ]ζεπι εἰ οαπα]επι απί ἀρ[απα εκοῖρί, 14 ε[ τί 1ρ[ε Ρο- 

Ρίες ποπ Γεοχίαπι, Γεὰ ππα οπῃ οαπα]Ι οοπιργεµεπάαίατ, 

ΑΙΠ οἴτευπι]σαπάππι ε[ε Ῥορ]ίειι ἀπίε]Ισαπϊ, ταἲ ον 

ἀπιπιοβῖ]α οπΊη οαπα]ϊ οοπϊπεαίισ, Ίου ει [αῬ]εοίο εἰῖαπι- 

ΠΏπι οαηα], «πμπι πεηαο νίποι]απι ρε {ο Ῥο[βιίι [ας 

Πάε]τίετ οοπ/Ίπετε, Ἠε(πε σαπα]ῖδ, {εᾷ 4πιρο Ππι], 

ΕΧΣΥΠ. 

Πιεπα Ἱππακίππε οἰάεπάμτη εἰ, πε ἓπ [γαειγα ἔαπι [επιογῖς 
οιιαπι εγΗγὲς Φµαπέμπι ῥότε[ὲ ἐπιις εαἰα ομἐῦπο εοπεῖπεα- 

ἔμγ; παπι ᾗ ἀερεπάεπίε γεᾶε εγως τεἰίφμπι [μίοίαεμτ, 

πεεε[]ε ε[ οί]α ριδόα ἵπ ργἰοτὶ ρατίιε ογιγῖε οοπ[ρῖεῖ ; 

{π εαἰα Ίο [μδπιίογ εοἰ[οσείμγ, γεἰίφιμο ΕΥΗΓΕ [επίεγ 
/μ[ρε[ο ος ἵπ ρτοτὶ ρατίε ἐτιγῖς ]μο ππαβὶς [παμπ 
πεοε[]αγίο [ε οεπᾶει, Ἰάψμε αἄεο [ εαν Ἱιοπηὶηὶς πα- 
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κρατύνεταυ πάντα τὰ ὀστέα βραδύτερον, ἣν μὴ κατα φύ- 
σιν κείµενα ᾖ καὶ τὰ μὴ ἀτρεμέοντα ἓν τῷ αὐτέῳ σχγ- 
ματι καὶ αἱ πωρώσιες ἀσθενέστεραυ. 

[299] Οὕτως ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἠνίκα περὶ πήχεως 
παραλαμβανομένου τῇ ταινἰᾳ τὸν λόγον ἐποιεῖτο, ἔφαμεν 
/εγονέναι γραφήν' ἐνίων μὲν ἄνευ τῆς ἀποφάσεως τῆς μὴ 
γραψάνεων µετέωροθ, ἐνίων δὲ σὺν ἐκείνῃ μὴ µετέωρος, 

οἳ μὲν ἐν ἴσῳ τῷ ἀστηρίκτῳ οὐδενὸς ἐρείσματος ὑποβεβλη-. 
µένου, οἱ ὃδ᾽ ἔμπαλιν ἐπὶ τῆς ὀχουμένης ἐπί τινος ἕδρας 

ἀσφαλώῶς, ἡρματισμένης δὲ παρὰ τὰ ἕρματά, τουτέστι τὰ 

ἐρείσματα πεποίηκε τοὔνομα. ἠγινώσκοµεν δή που καὶ τὰ 
ἕρματα καὶ παρὰ τῷ ποιητῇ /εγρθαμμένα κατ ἐκεῖνο τὸ 
ἔπος, ἔνθα φησίν ̓  

ὑπὸ ὃδ᾽ ἤρεον ἕρματα νηών. 

εἴη ἂν οὖν τὸ ἡρματισμένης ἀντὶ τοῦ ἠρτημένης. 

ἐμτα]τιεν ε[ξ ϱγαπᾶἰογ. -«4ἆ παεε ὁπηπία ο[]α ἑαγαϊμε οοπ- 
Γεγνεπε, μδὶ ποπ ᾖβιταπέµγ πιαβιγαζίεν, πεφµε ἵπ εσἀεπα 

Παδίεω ἀεείπεπΙιµγ; Ῥγαείετεα οαἶ]ις ἱπ]ιΥπιίογ οἰγομπιάαειι, ; Ρ 

Ία [αρετίοτίραθ πῬὶ ἄε ουδῖῖο Ππίε]]α Γα[ρεπάεπᾶο 
Ρετίγασίανιξ . ἀῑπίπιις α ααδαδάαπα . {ορ Ῥγασμίαπι. Γα[- 

Ρεη[υπι ἀεπιρία ρατου]ά ΠΟΠ; ἃ αμΙραδάαπι εα αἀ]εοία 

Ῥτασμίααι πο Γ[α[ρεπίαπα. «Ες ἴ]ος ααἶάεπι ἀπίε]]σετα 

{[α{ρεπ[ωπα Ῥγασλμίαι αασά ποπ ἀπ]λαεχεί, πθαπε {[αῬ]εείαθ 

αοπί τεὶ 1πβάεί; Ίο γεγτο 1 ααοά ΠάεΙίες {α[βπείηγ, 
Ώε οτατε αμίοπι αποά {αἰοίίαν ᾖρματισμένης ἀῑπίι ἀπείο 

γοσαβι]ο α {η]ογῖς ᾳπαα ἀἰομηίαχ Όχαεος ἕρματα, 4πογαπι 

πιεπη]ηῖῖ Ῥοδία 1Π 60 ΟΛΓΠΙΗΕ: 

ὑπὸ ὃδ᾽ ἤρεον ἕρματα νηῶν. 

ΘΙο ῑρίίαν αοοϊρίίαγ γοοαρα]μαι ἡρματισμένης. 

ΕΙ ο 



Τ4{ΗΠΝΟΥ ΕΙΣ το ΙΠΠΟΚΡΗ4ΤΟΥΣ 
ΠΕΡΙ ΑΓΜΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΓ 

Εά. Όμαχι. ΧΠ, [250.1 . Ε. Βα{. γ. (559.) 

α. 

[230] ἸΤαῦτα μὲν δὴ ὅσοισι τὼ μὲν ὀστέα κατέηγεν, ἐξέ- 
χει δὲ μὴ μηδὲ ἄλλως ἕλκος ἐγένετο, 

Περὶ τῶν ἁπλῶν καταγµατων ἄχρι δεῦρο διηγήσατο, 
καθ᾽ ἃ μηδὲ ὑπερεῖχεν ὁστοῦν τοῦ δέρματος εἰς τὸ συµφα- 
νὲς, ὡς βλέπεσθαυ γυμνὸν, ἀλλὰ μηδὲ τὴν ἀρχὴν ἕλκος ἐγέ- 

φετο. πρόδηλον μὲν γὰρ ὁστᾶ μὲν ἔχοντα καὶ γυμνούμενα 

ΗΙΡΟΟΠΑΤΙ» ΌΕ ΤΠπΑςΤΌΟΗΙΡ 

ΙΗ1ΡΕΠ ΕΤ σΑΓΕΕΝΙΙΝ ΕΜ 

οΟΝΜΕΝΤΑΗΙΟΡ ΤΙ. 

ι 

Σπιογνεπίέπε Ίίαες οιῖδες ος ομίᾶεπι ΓΓαοξμηι ε[ὲ, αἲ ποπ 

εποἰᾶἰε πεο αἰοφμῖπ υμίπις αεσε[[ε. 

Ηαοίεπας Ππιρ]οες [γαοίιγις Ρτοβο[α1{ ἵπ αμἶρις πο- 

4µ9 ο5 οπίε εκοϊἀϊξ, {ο πὶ πιᾶάιπι {ο οβεπάϊῖ, πεαθ π]]ο 

πηοάο νι]πας αοοε[Πί. Όοπβαί απίεπι ο[α πεο εκοἰἆετο | 

πεο πιζατῖ, Πϊ[ι οα(ῖδ εἰ Γαρετ]εοίί πιπ[ομ]Ι [εοεπέας; Πεγὶ 
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Ε4. Οναςτ, ΧΗ. [ 930. 954. ] Εά, Ρα, Ῥ. ( 650.) 

τῶν ὀστῶν οὐκ ἄνευ τοῦ διαιρεθῆναι τούς γὲ περικειµένους 

μύας καὶ τὸ δέρµα δύναται παθεῖν. χωρὶς µέντου τοῦ γυ- 
μνωθῆναί τι τῶν κατεαγύτων ὀστῶν ἕλκος γίνεσθαι δύναται. 
μεταβαίνει τοιγαροῦν ἤδη καὶ διαλέγεται περὶ τῶν μεθ” 
ἑλκώσεως καταγμάτων του μύνον γενομένων ἢ καὶ μετὰ 

τοῦ γυμνωθῆναί τι τῶν ὀστών. 

[251] Οἷσί δὲ τὰ ὁστέα κατέηγεν ἁπλῶς τῷ τρόπῳ καὶ 
ΐ - 3 ’ 3 ’ κ ” ε ῃ 

μὴ πουλυσχιδει, αυθήμερα ἐμβληθεντα 3 τῃ υστραιῃ 

κατὰ χώρην ἱξόμενα καὶ μὴ ἐπίδοξος ἡ ἀπύστασις παρα- ΄ 

σχίδων ὀστέων ἀπιέναυ ἢ καὶ οἷσιν ἕλκος μὲν ἐγένετο, 

τὰ δὲ ὀστέα κατεηγύτα οὖκ ἐξίσχει, οὐδ᾽ ὁ τρόπος τῆς 

κατήξιος τοιοῦτος, οἷος παρασχίδας ὀστέων ἐούσας ἔπι- 

δόξους εἶναι, ἀναπλῶσαυ τοὺς τοιούτους. 

Δ 4 - , - ή ΄ 

Τὰ μὲν ἕἔλπους κατάγματα διττῷ τροπῳ Ὀδεραπείαν 
µ εξ αι ἰψ. 5 ” , 3 ὑπάγει, τῷ μὲν ἑτέρῳ καθ᾽ ὃν ἤτοι γυμνόν τε µέρος ἐστὶ 

{απιοπ η]οις Ροΐε[, εἰϊαπι πϊμΙ] εκ εοπιπιπαεῖς ο[βθαφ 

ἀείεραίατ. “Γταπβε εἴσο Ίππι αἴπε ασστεδίατ αἆ Παοία- 

γα, «ιίρις οατπῖ 4ποθαε γμ]ημς αοοε[Πι, ᾖπο 1ᾷ Γο]ατι 

Πι, Ώνε Ρρταεῖετ 14 ο5 εἰῖαπι πμάείασ, 

Π. 

Ομίδμ: [πε Γαρπιοπεῖς ο[]α [περ]ίοὶ πιοᾶο οοτηπηϊπμία, εο- 
ἄεπι ἄἰε υεἰ εετἰε ρο[ἑεγογὶ τερο[ιία [μπὲ αἴφμε ἴπ Γιατι 

/[εάεπι Τε[ἑίεµτα πεο ἰε[ίαε αἰίομ]ις επ]μεειατῖο ε[ὲ ομαε 

αὖ ο[[ε αὐ[εεάαις αμε οιῖδμς φμἶπως φμίάεπα «[ὲ, [εά 

αὐτμρία ο[]α ποπ επεϊἀμπε, πεφµε {γαοιμτα εα[ὶς ε[ξ ε 

ππειιειιάμπα [ὲε πε (ε[ία φιμαερίαπι αὐ ο[]ε αδ[οεᾶαε; ᾖῖς 

οπιπίδως αρεί[βτηα ἀεἰὶςαπάἰ ταιίο ε[ξ φμαε [ἱπιρ]ίοὶ [τα- 

οἴμγαε αεσοπιπιοάαἲμτ. 

Ἐταοίπταο πῬὶ σπ]πμς ᾳποᾳαο αἀᾗοϊίας ἀαρ]οεπι ος- 

τα οποπι ἀοοεί, αἱίεγαπα απαίεπι8 ααι]ᾶ {ταοί ο{ε π- 



4 . ΓΑΑΗΝΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 
ἘΕά, Οματί, ΧΠ. [251] Εά. Βα[, Ύ. (650.) 
τοῦ κατεαγότος ἢ πρὸς τοῦ κατεπείγοντος ἀποσχιθὲν τοῦ 
συντριβέντος ὁστοῦ, τῷ ὃ᾽ ἑτέρῳ πα ὃν οὐδέτερον μὲν 
τούτων ἐστῖν, ἕλκος δὲ μόνον ἅμα κατάγµατι διαπεπλασμένῳ 
προσηκόντως. οὐδὲ γὰρ εἰ κατ αὐτὴν τὴν πληγὴν µέρος 
τι τοῦ κατεαγότος ὁστοῦ γυμνωθὲν ἐξέσχε τοῦ δέρματος, εἴτ 
εὐθέως κατετάθη καὶ διεπλάσθη κατὰ τὸν προσήκοντα τρό- 

πον. ἠγεῖται δ ὑπαλλάττεσθαι τὴν θεραπείαν' ἀλλ ἔστιν 
αὐτῷ τὸ μὲν ἕτερον τῆς Θεραπείας εἶδος, ὅταν ἕλκος ἅμα 
κατάγµατὲ Θεραπευομένου τοῦ ἐξέχοντός τινος οὕτως ἄπο- 
στήσασθαι προσδοκωµένου µορίου τοῦ καταγέντος ὁστοῦ» 

τὸ ὃ᾽ ἕτερον ὅταν καλύπτηται μὲν ὑπὸ τοῦ δέρματος, τὸ 
κατέαγὸς ἐπίδοξόν τι µέρος αὐτοῦ τῷ χρόνῳ μερισθἐν ἄπο- 
κριθήσεσθαι πρὸς τῆς φύσεως διὰ τῆς κατὰ τὸ ἕλχος χώ- 

ρας. ὕταν μὲν οὖν ἡᾗ προτέρα διαφορὰ γένητα. τοῦ παθή- 
µατος, ἀξιοῖ χρῆσθαι τῷ τρόπῳ τῆς ἐπιδέσεως ὃν ἐδίδαξεν 

ἐπὶ τών χωρὶς ἕλκους καταγµμάτων. Όταν δὲ ἡ δευτέρα μὲ- 
τατίθησὶ πως τὸν τρόπον τῆς θεραπείας, αἷς ἐφεξῆς µαθη- 

σόµεθα, βέλτιον γὰρ ἀκολουθεῖν αὐτῷ. 

ᾖαῖατ νε] ἵε[βα ιγσεῖ, απ4θ α οοπἰπίο οίῖε ἀῑάποία εβ; 
Εἰίεταπῃ αππσα πμ] {αὶο εΏ, [Γεὰ εχίτα {ταοίπταπι (παθ 

τοοῖο «οπιροβία ε[ι απο γα]πετε {οΠοιίαίαχ, ἈΝαπι { πῃ- 

ἆαπι ο6 οί εχοἰά1ῖ αποά Ῥτοῦῖπας Ῥεπε οοπιροβίαπι Γαε- 

τι εἰ τε[Π(πίαπι, πιπϊαπάσπα εἴζε Παρετῖας σεπιθ οΏταίῖο- 

ηῖς ηΟΠ οεη[εί, Ὑεταπι α]α τεφυϊτ]ίαν ομτα[Ιο, αδί να]- 

πετὶ αἀ]εοία {γαοίπτα 986 εχκεεάεπθ τε[αἰπίαπι εἴ, πεφαο 

[α[ρ]οίο ει πε αιμα ἵεβα α Ρετ[γαοίο οἵε τε[ο]ναίασ; 

αἷα αΡΙῖ ος {ἰεσίίαν οπίε, [εά εχ[ρεοία!ἴιχ Τε[ία ᾳπαο τε[ο-- 

Ἰαΐα Ρτοοεάεπίε ἵεπιροτο α Παΐυτα ρετ τα]πῃς εχρε]]αίατ, 

Τα ΡτῖοπΙ σα[α παν ]αποίατᾶ ᾳπᾶπι Ρο[αῖέ οοπγεΠίτε, αὈί 

ο5 {πίεστα οπίε Ῥεττυηπιρίίατ; ἵπ αἱίετο γατίαπι οαΓα(Ιοπεαι 

αΓοτΙρῖε, πα πιοχ ονιἀεηῖες οΒεπάεῖ. ΦαΐπΦ επῖπι ε[ 

ἀἐρίαπα αμά1τε. 
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Οἱ μὲν µήτὸ μέγα ἀγαθὸν μήτὸ μέγα κακὸν ποιξοντὲς ζη- 
τρεύουσε τὰ μὲν ἕλκεα καθαρτικῷ τινι ἢ πισσηρὴν ἐπι- 
θέντες ᾖ ἔναιμον ἢ ἄλλο τυ ὧν εἰώθασο ποιέειν. ἐπαι- 

γέω δὲ τοὺς οἴνηροὺς σπλῆνας ἢ εἴρια ῥυπαρὼ ὁκόσου 
ἐπιδέουσεν 1 ἄλλο τυ τοιρῦτον. ἐπὴν δὲ τὰ ἕλκέα κα- 

Φαρὰ γένήηται καὶ ἤδη ξυμφύηται, τότε τοῖς ὀθονίοισι 

συχνοῖσὸ πειρώνται ἐπιδεῖν καὶ γάρδηξι κατορθοῦν. αὕτη 
μὲν ἡ ἴησις ἀγαδόν το ποιεῖ, κακὸν ὃ᾽ οὗ μέγα. τὰ μέν- 
του ὁστέα οὐχ ὁμοίως δύναταο ἱδρύεσθαυ ἐς τὴν ἑωυτῶν 
χώρην, αλλά τινε ὀγκηρότέρα τὰ σώματα τοῦ καιροῦ 
ταύτῃ γίνξταο, 

Ὀρωωο-αο, 

γι” » ο , ν » 3 
{ὧν μεὂ ἑλκωσεως κπαταγµατωνχ διετῆν ἔφην αὐτῷ 
! ο ῃ ῃ . 1 ο δι | εγονέναι τῆς «Φεραπείας διδασκαλίαν. ἄρχεταν δὲ νῦν απὸ 

τῆς πρώτης ὧν εἴπομεν ἐλέγχων πρότερον, ὕσου καλῶς µε- 
1αχειρίζονται τὸν τρόπον τῆς ἑλκώσεως ἐκείνης, ἐν ᾗ μετὰ 

1. 

νοππμ[ῖ, αἰφμε Πὶ ποπ αἀπιοάμπα ρετ]ιοῖµπε, μ]οστίδιις ἔπι- 
Ῥοπμπε αἰϊφμοά ευ ριγβαπεϊδμς ππεάἰσαπιεπεῖς, μὲ οσετα- 

μπα ομοᾶ ρίεεπι παῦει υεἰ φμοάρίαπι εν ἓὶ Φιιάε οΤµε- 

εἰς ρμἰπετίδμς ἐπ]ιοίμπίμγ νεὶ φιοάνίς αἰἷμά φιοᾷ οοπα- 

Ῥοπετε [οἰεαπί, Ἅίος αιµεπι ἰαμᾶο φιῖ Ρραππος [μρεγ- 

ἁαπίες ΨΙπο ππαζε[αοίος αμὶ ἰαμαπι [μουάαπι νεἰ ε]μς 

βεπετὶς αἰφμίά ἀερίποίμπι. δί νετο µίοετα ριιτα [ιε 

ει Ίαπι βἰωϊπαπίιμτ, ἔμπο Ἰἴπίεα «οπιρἶμτα αἀλίδεπε εξ 

Ρεν Γετμίας ἀιτίρμπε, ἤἨαεο ταϊΐο εμγαπᾶι αἰἰφμιά «οο)ι-- 

/ετε, πεφιε ππμἰέωπα ἰαεάίε; ο[]α ἑαπιεν ἵπ [μπα [οομπι 

ποπ [πα ιεγ γεροπµπιμτ. δε Ίας υἷα [μη αἰφμαπὶο 

ἐμπιίάίογα Φµαπα μαγ [ἱ, 

Βεἰπ] αἆ εα8 {ταοίμχαν οπἱρμθ σαγπῖθ ᾳποφο νυ]ηυ8 

ααοϊίας οπταίίοπεπι ἀαρ]οεπι αὉ Ἡιρροσταίε αἀπιονετι. 
Νωπο οι[μς αἨ εα ϱὐβπι ΡΕΙΠΟ Ἰοοο Ῥο[αὶ, εοθ ΡΥΙΠΙΠΠι 

τερχελεμο1ί αυαϊ πια]ε μ]οςςί 111 πιεάεηίασ, ἶπ ᾳπο ΎαμΠι 
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τοῦ διαπεπλάσθαι προσηκόντως τὸ κάταγμα καὶ ἕλκος ἐστὶ, 

μηδεμιᾶς ὑποψίας [255 ] οὔσης ἀποστήσεσθαί τινα παρα- 

σχίδα. τοὺς οὖν οὕτω διακειµένους, φησὶν, ἔνιοι τῶν ἴα- 

τρῶν θεραπεύουσιν, ἐξ ἀρχῆς μὲν ὡς εἰ καὶ μόνον ἕλκος 
ἐσχήκασιν. ἐπειδὰν δὲ µετρίως ἔχῃ τοῦτο, τηνικαῦτα κα- 
ταγματικώς ἐπιδοῦντες. τὸ μὲν οὖν κεφάλαιον τῆς προκει- 
µένης ῥήσεως τοῦτ᾽ ἐστί µμακροτέρα ὃ᾽ ἐγένετο τῆς Θερα- 
πείας ἡ διήγησις ᾗ χρώνταί τινες ἅπαντα γράψαντες τὰ 
κατὰ µέρος. (560) ἐγω μὲν εἶπον οὕτως αὐτοὺς Θερα- 
πεύειν ὡς εἰ καὶ µόνον ἕλκος ἐγεγόνει χωρὶς κατώγµατος, ὁ 

δὲ καὶ δι ὧν Θεραπεύουσιν ἔγραψεὲ μνημονεύσας πισσηρᾶς 
μὲν κηρωτῆς, ἐναίμου τὲ καὶ καθαριικοῦ φαρμάκου καὶ 

σπληνῶν οἰνηρών. τὸ μὲν οὖν ἔναιμον φάρµακον εὔλογον ὃ 
λέγει" καὶ γὰρ νῦν ἔτι συνηθέστατὀν ἐστι τοὔνομα τοῖς ἴα- 
τροῖς ἐπ᾽ ἐκείνων λεγόμενον τῶν φαρμάκων ὅσα τοῖς τραύ- 
µασιν ἐπιτιθέασιν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἅμα τῷ γενέσθαι, µή- 

δέπω Σηρῶν ἀκριβῶς ὄντων αὐτῶν, αλλ αἱμασσομένων ἔτι, 

Γγασίαπα 95 Όοπεο οοπιροβίαπι ε[, πΙ]]] απά 4 παπα ἐρ[ίαπι 

τεβαξ, πεφαε π]]α [α[ρίοῖο εβ πε {γασπιεπίιπι 4Ὁ οἵζε τε- 

Γοἰναίατ. Οπίάαπι, ἀπααῖεν πιεᾷϊοῖ ϱο8 απὶ Πο αΏεοίί [απί 

ἀπίετ ἀπῖῖα οπταπῖ, ῬΡετίπάε αο Π πἶοετε [οἱο ἀείίπετει- 

ἴπτς αρί Ἠου πιοάεταίε Ἠαρεί, ἴιπο ϱα νἰπεῖεπάϊ ταίῖοπθ 

υἱαπίας παρ αἆ {γαοίιγας Ῥετίπεί, Οαραί Ιδίμσ Ῥτορο- 

Πίοσαπι νειροταπι Ἠπ]αδπιοάί εΠ. ᾗΜαϊίας απίεπι α[ι ἵπ 

εοχάπα οπτα[Ιοπε πατταπάα ϱπα ποπηυΙ αἰαπίαχ, εο ᾳαοά 

Βπρυ]α ρετ[εφπαίασ. Εαπίάεπι {[οπΙρᾷ «ος Πα οιΓαγο Πειί 

Π οἶίτα {γαοίυχαπι νη]πογί πιεἀετεπίαν» αἲ 1ρίε ααἴρας 

εἴῖαπα΄ πιεάιοαπιεπ![ῖς πἰετεηίας εκρο[αΙΐς {αοία πιεηίῖοπθ 

οετα αοά Ῥϊοεπα αοοῖρῖῖ; ἴππα πιεάϊοαπιεπίοτασα εἴ Ύµαε 

Ῥτοίῖπας οτπεπ{1ς νυ]πετῖρας Ἱπ]οϊαπίας εἰ πας ρανσαπάϊ 

νῖπι Ἠαρεπῖς επι ΡραηπΠὶ ΥΙπο ππαᾷεη[ϊ. Πεοίε απίεπι 

πιεάϊοαπιεπία πας ογιεηίίς νυ]πετῖρας Ππ]οϊμπίας ἔναιμα 

νοσαϊ, Ἀαπι(αε εἰἶαπι παπο αραιά πιεάῖοος 14 νοοαβυ] ε{ὶ 

υΠταίαπα, οΎἱο εα πιεϊοαπεπία Ππποιρατε {οἱεπί απαε 

να]πετίρας Γαρετάαμίας, πε ρτητπι 1]λαῖα Γαηξ εἰ ποπάμπο 
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τουτέστυ ὁροσοσιδᾶς ἐκπίπτοντος νάνος έκ τὲ τοῦ τετρω- 

µένου δέρματος τ καὶ τῆς σαρκόρ. τὸ δὲ καθαρτικὸν φάρ-- 

µακόν ἐστιν ὃ σὺν τῷ ξηραίνειν μετρίως ὅπερ ἐδείχθη τὸ 
πεφάλαιον τῆς τῶν ἑλκῶν ἰάσεως, ἔτι καὶ ῥυπτικῆς τινος 

ἔχεταυ δυνάμεως καθαρὰ ποιεῖν ἕλκη. τοιαῦτα δέ εἰσε φάρ-- 
µακα τὼ διὰ λεπίδος καὶ ἰοῦ σκευαξόµενα διττώς συνειθέ- 

µενα, τινῶν μὲν ἑψύντων τὸν ἐὸν, τινῶν δὲ ὠμὸν μιγνύν- 
των. καὶ καλεῖταυ τὼ μὲν ὠμὸν ἔχοντα τὸν ἐὸν χλωρὰὸ, τὰ 
δὲ ἐφθὸν πυῤῥα" καὶ γὰρ καὶ φαίνεταυ τοιαῦτα τὴν ἰδέαν 
ἑκάτερα. ταυτὶ μὲν οὖν τὼ φάρμακα καθαρτικὴν ἔχευ ἑλ- 
κῶν δύναμιν, ἐπειδὴ μετρίως πέφυκε ῥύπτειν. τοιαῦτα δ᾽ 
ἐδιδάξαμεν ὄὕντα καθαίροντα ῥύπον ἑλκών, τὰ δὲ χωρὶς τοῦ 
ῥύπτειν ἔναιμα. ποικίλλεται δὲ ἐν ταῖς κατὰ µέρος ὕλαις, 

ὥσπερ καὶ τὰ πρύτερα καθάπερ ἐκείνων παραδείγματα ἰὸν 
εἶπον καὶ λεπίδα, δυνατὸν ὂν εἰπεῖν µου καὶ ἄλλα τοιοῦτα 

κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον. καὶ νῦν ἀρκέσευ φάναυ -λωρὶς τοῦ 
καθαίρειν ἔναιμα καλεῖσθαυ φάρμακα τα ὃι ἀσφάλτου 

εχ ἰοίο ἤσοα, [εά αἆμπο ογπεπία, Ίοο ε[ι απππα ΟΓΠΟΣ, 

Ώπαεσο αἷμα ἁῑοϊίατ, εκ οπίαε 1ρία νυ]πεταῖα [ει εἴῖαπι εκ 
οαγΠο 1π τοῖς [ρεοῖεπι ἀεβα]]α. Ῥπαγδαπςδ Υείο πηεάἶσα- 

ππεπίαπι ε[ αποὰ πηοᾷίοε {οσαῖ, «παπι τεπι ἀεπιοπβταίαπι 

εΠ οαριαί ε[ἴε ἴπ π]οεταπι ουχαβΙοµςθ, αο ἀείετρεπάϊ {αοι]-- 

αΐεπι Παδεί απα π]σετα ρυχα τεάἁτ,. ἨΠπ]ας βεπεσῖς [απί 

πηΙκίαγας ϱΏαθ ΕΣ 8ΕΤΗΡΙΠΕ αετῖς εἰ [ᾳπαπια οοπιροπαΠ{ας. 

Ὁπαχαπι ἆπρ]ες τα[ίο εἰ, Παᾳπίάεπι αεγασο αἲ αλ οοφιὶ- 

ἴωτ, αἳὖ αι αἀ]ίοϊίασ ογπᾶα» ᾳπαε ογαάαπι αοοϊριαηὲ ν]τιάες 

ἀιοαπίασ; Ύπαε οοοίαπι, τωίας, ἃ «οἶοτε απ 1π {γίδα [9 

οβιεπά1ί. Ισίίατ Ίαεο πιεϊοπαιεηία ριχδαγε πἶσεγα Ρο[απέ, 

απππι ππε(Ίοστεπι λαρεαπί ἀείεγσεπάϊ {αου]ίαίεπαι, Ἠπ]ηςος-- 

πιο ε{[ε ᾳαααο [οτάσεπι αἳ παἱοετίρας ἀείταμαπί, Πουμί οοἩ-- 

Ίγα παπα ογμεπ[ῖ νι]πετῖρας Ῥτοίίπας Ιπ]οϊαπίασ ΟαΓεγθ 

ἀειεγρεπά1 {αομ]ίαία Πμάϊσανίπας,. Ὑατῖθ απίεπι ποΙ[οεπίας 

Ποα Ρτῖοτα. ΑΙ ααεπιαάπιοάππι ἴπ 1116 εκεπιρ]ῖ ρταίῖα 

4εσῖ αετµρίπεπι απ], {ᾳπαππαπι Ροϊαά εἰ αἰα Ππη]ία εα- 

ἆθπι ταϊϊοπε ΡτοΡροΠεΓθ ΎἈαπο ααίεπι αρππάο Πἱ α]αά 

ἸπρΙοβ[ε φαοὰ ἔναιμα υοοσαία, απἴραβ αρε[ι ἀθίετσεπάί {ὰ- 
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σκευαζόµενα. παραδείγματος γὰρ ἔνεκὲν τῶν τοιαύτων µνη- 
μονεύσω πάσης αὐτῶν τῆς ὕλης ἐν τοῖς περὶ φαρμάκων 
εἰρημένης. περὶ δὲ τῆς πισσηρᾶςφ κηρωτῆς ὠμολόγηται σχὲ- 

:δὸν ἅπασιν ὡς ἀνώδυνόν τέ ἐστο καὶ πυοποιὸν, ἁρμόετον 
ἐπειδὰν φθάση φλεγμαίνειν ἤδη τὸ ἕλκο. ἄλλως γὰρ οὐκ 
ἄν τι αὐτῷ χρήσαιτο μήτε καθαίρειν ῥύπον δυναμένῳ 
μήτε κολλῷν ἢ ἐπουλοῦν ἕλκος. οἳ δὲ οἰνηροὶ σπλῆνες ἅπο- 

κρουσεικῆς μέν εἰσι δυνάμεως διὰ τὸν οἶνον, ἀνεὶ κρατήµα- 
τος δὲ παραλαμβάνονται πρὸς τῶν οὕτω θεραπευόντων, βου- 
λομένων ὑποδεσμοῖσι χρῆσθαι διὰ τὸ ἕλκος. ὕσα μὲν οὖν 
ἐπίστασθαι προσήκεν τὸν ὀρθῶς ἕλκος ἰασάμενον εἴρηταν 
μὲν κἀν τῷ }γ καὶ ὃ γράµματι τῆς Θεραπευτικῆς μὲθόδου 
καιὰὼ τὴν προσήκουσαν ἑκάστου τάξιν, εἴρηται δὲ ὕσον ἡρ- 
µοττε καὶ κατὰ τὴν ἐξήγησιν τοῦ περὶ ἑλκων συγγράµµα- 
τος. εἰς δὲ τὸν ἐνεσιῶτα λόγον ἀρκεῖ. καὶ τὰ νῦν εἰρημένα. 
δεήσει γὰρ ἡμᾶς καὶ αὖθις εἰπεῖν περὶ θεραπείας τῶν προ- 
κειμένων παθῶν, ὅταν αὐτὸρ ὃ “Ἱπποκράτης αὐτὰ δεραπεύῃ. 

ου]ίας, [απῖ 4παε ες Ρἱ{ηπιῖπο οοπιροπ πίτας, Ἠοταπα εχεπι-- 

ΡΙ{ ριαίία πιοη[ῖοπεπι {αοίαπι, θὰ οπιηία φμαθ 14 Ρρτθ- 

ΠΒαπί ἵπ ορετε ἆθ πιεᾷἰοαπιεπίϊ {αετὶπὶ εκρ]αιαία, Όετᾶ- 

ἑωπα αιίθπι ααοά Ῥίΐοεπι Ἠαδεί Ἰπίες οπηΠες {ετο οομγεπῖί 

Ἰεπίτε ἀο]οτεπα εἰ ρα ΠΠΟΥΕΤΕ. Τωπο Υεχο οου{ετί 4πππι 

μ]οις Ίαπι ΙπΠαπιππαοπο ἰοπείασ; αἰοφαία ἐρίαπα Ππεπιο 

ΙπΙροπετεῖ, ϱπππΏ Περμθ ἀείεγρετε [ογάεπι Ροβπτ, πεφιε 

μ]οις σἰαπατο αιί αἆ οἰοαίτίοεπι Ῥετάιοετε; αἲ ραμηί 

νίπο πιθάεπίο οὗ νίπαπι {ρίαπι τερε[]απί: ἁαπίας επῖπι 

αἆ εοπἰϊπεπάσπι αἳ 156 απϊ Ἰοο πιοάο πηεἀεπίασ, αιῖ αᾱ- 

Ἰήβετο νο]απί π]οεεῖς ολιία εας {α[οίαθ φμίρας απίο 1Π]ε- 

οἱὶς αἰίαο {αρετάαπίαν. Όσα αμίεπ [εἶτε ορογίεαί ει 

απά τεοἰε πἰοετα οπχαίπτας Πί Ῥοβία α ποΡί [απὶ απο 

οχάίηπο Πηραία τεηυἰγεβαπὲ 1π χο εἰ οιματίο 1Ἠῦτο 49 

ταίοπε ουχγαπάί, αἴιο οίίαπι αθαπάε ἵπ εκροβίίοπε Ἠυγὶ 

4ε πἱοοχίραθ,. Όποά αἆ πο Ίοευπι ρεχι]ηοί [αἱ15 εἴὶ Ίναες 

τοι] [[ο: Ἠ8τη ἆο οιχαίίοπθ Ῥτοροβίοναπα α[θοίαια τασ[α8 

ταοίαπᾶσσα ποῬὶφ οχίέ, 4 αμπι Ἡἱρροοιαίες ἴ]]απι εχ[ε(πε- 
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νῦν γὰρ ἑτέρων ἰατρῶν µέµνηται καὶ φησιν αὐτοὺς οὐδὲν 
ἀξιόλογον ἁμαρτάνξιν, ὥσπερ ἐκείνους ὧν μνημονεύει. τέ 
τοίνυν ἐστὶν [238] ὃ ἁμαρτάνουσιν; ἅμα γὰρ τούτῳ γνω- 
σθέντι µαθησόμεθα τὸ καλώς εἰρημένον παρ᾽ αὐτῷ, μήτᾶ 

μέγα τι ποιεῖν ἀγαθὸν αὐτοὺς μήτε κακὀν, ὅτι τῆς μὲν 
ἑλκώσεως οὐ κακώς προνοοῦνται, τοῦ καιάγµατος ὃ᾽ ἀμὲ- 
λοῦσι τὸ γε κατ ἆρχὰςα, ὕστερον μὲν τὴν οἰκξίαν ἐπίδεσιν 
αὐτῷ προσφέροντες, Ἡν ἔφην ἄπ᾿ αρχῆς προῆχθαυ,. διὰ 
τοῦτ οὖν, φησὶν, ὀγκήρθότερα γίνεται τὰ ὁστᾶ' βέλειον οὖν 
αὐτα προστέλλεσθαί τὲ καὶ πιλεῖσθαυ διὰ παντὸς τοῦ χρό- 
νου. παραλείπουσι δὲ ματὰ τὰς πρώτας {μέρας οὖκ ὁλί- 
γας τὸν ἀριθμὸν οὔσας, εἴγε φησὶν, ὅταν ἤδη τὰ ἕλκη συµ- 

φύεσθαι µελλη, τηνικαῦτα τοὺς οὕτω Θεραπεύοντας ἰατροὺς 
ἄρχεσθαυ τῆς καταγματικῆς ἐπιδέσεως, ἐπίδηλον ὅτι δια- 

πυήσεσθαι χρὴ πρότερον αὐτὰ καὶ καθαρθῆναυ πρὶν μέλ- 
λειν συμφύεσθαι, τοῦιο ὃ᾽ οὐ κατὰ Υ ἢ ὃ ἡμέρας ἀριθ- 
μὀν ἐστι, 

ἴαχς Ἠῦπο πιεπιϊπϊξ αΠοταπα πηεάΙοοΓάπα 198 αἲῖ Ποπ Επι] 

τετ Ρτανεπι ποχαπι αΠεττε αἴηπε 1]]ο απογΗῖη πιεΠίΊοπεπι 

αοί. Οτπιά ἀβίίατ ε[ι ᾳποά ετταπιῖ Πααϊάεπι οπαπι 14 
Ῥχίπιππα. οορηϊίαπα Ταετῖς, οοπΠαΡΙῖ εἴῖαπι Ίατε αὓ ΗΙρρο- 

οταῖε [οπΙβί ἴ]]ο ποπ αἀπιοάππι ρεγῇῄοετε αιἲ ορείῖε οί 
π]οετῖ ΠΟΠ πιαἰε ρτον]άεπί, {[εὰ {ταοίπταπι 1ΠΙΠο πέρι]-- 

δυπῖ, 1άοπευπι νΙποι]ηπι Ῥο[ίεα Γαρετάαπίες, ααοά ρτοςί- 

ταπα ε[ αἳ ΠΠΙΠο οοηπγεηϊστθ, Ὁαπιοῦτεπα, Ιπουῖῖ, οίᾳ 
Ἠαπί Ἰωπι]άῖοτα, Βαΐαςφ 1βῖίαχ ε[ὶι ρεν οΠΙΠΘ ἴεπρας οἷι-- 

ταϊ]οπῖ5 οοπιρχ]πιῖ Ἠαεο αἴπε αἀβτίησι, ααοᾶ ρταε[Πάϊ αἆ 

ηΟΠ Ῥαμςο5 ἀῑες 1Π11ο ρταεἴετποϊξαηῖ,  ΔΠετΙ επίπι αλδὶ 

Ίαπι Γυίπταπι εβ υἱ αἶοετα ϱ]απεπίας, ἴππο αἱ [ο πιε- 

ἀεπίαχ 1ποῖρετε ἀε]ῖσατε 60ο πιοᾶο, 41ο ΊΓαςίΙχας ο0Πνθ- 

η.  ΌὉοπ[βαί απῖεπι πΊοετα [αρρΏτατε, ἀείπάε Ριγρασῖ, 

Ῥτ]αδᾳυαπα σ]αΗπαπάα [μπί, αποά πίάαπο Πετί πεφυῖί ααί 

αυαἰτ]άπο; ήν 
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δ' 

Γένοιτο ὃ᾽ ἂν καὶ βραχύτερα, ὧν ἀμφότερα τὰ ὁστέα κα- 
τέηγεν 1) πήχεος ἢ κνήµης. 

"Ιδιόν ἐστι τῆς “Ιπποκράτους βραχυλογίας ἅμα σαφη- 
γείας διὰ τῶν ἐπιφερομένων ἐπιδείκνυσθαυ τὸ παραλελειμ- 
µένον ἐν τῷ προειρηµένῳ λόγῳ, τοῦτ) οὖν ἐποίησε νῦν. 
εἰρηκῶς γὰρ ὀγκηρότερα ένεσθαυ τὰ ὀστέα τὼν Θεραπευο- 
µένων διὰ τῆς πρωτης παραγωγῆς, οὐ προωρίσατο πὐτερον 
ἁπάντων { τινων, αλλ ἕν τὲ τῇ νῦν ῥήσει σαφώς ἐδήλω- 

σεν ὅτε μὴ πάντων, ἆλλ᾽ ἐκείνων µόνων ὅσον τὸ ἀμφότε- 

ϱον ὁὀστοῦν ἔπωθεν ὄγκον. μήτ ἄρ᾽ ἴσχει τὼ µέρη τοῦ 
κατάγµατος» ὡς ἂν μὴ πιληθέντα καὶ σφιγγέντα διὼ παν- 
τὸς τοῦ γένους τοῦ χρόνου τῆς Θεραπείας, οὐ μὴν βραχύ- 
τὲρόὀν γε 7ίγνεταυ τὸ κώλον, ὡς ἔνθα Θατέρου τῶν ὁστῶν 
ὕσον απαθὲς ἔμεινε διαφυλάτετοντος αὐτῷ τὸ κατὼ φύσιν 
μέγεθος, ἀλλ ἐφ᾽ ὧν γε τῷ δύο καταγῆ, συνέβη δηλονότε 
συνανασπασθΊναυ τοῖς μυσὶν, «ὡς ἐμπροσῦεν ἐδείχθη, τὰ 

ΙΥ. 

Ομΐδις έαπι ετατὶς Φ1απι ὑγασ]εῖὶ μίγαφιιε ο[]α Πιεγίπὲ οοΊπι-- 

ππἰπµία, ὑτενίογα εείαπα [η 

Ῥτεν]αίϊς Ἡϊρροογαϊ]ς ρτορτίππι εβ 1 ᾳποᾷ 1η Ῥτο- 

ΡοΠίο [εΙπιοπο ἀε[άεταίασ, αρετίε εκ εο ᾳμοά Γαρ]ίοῖίασς 

1Π4ἱσ8Ε8Ε. Όπαπι τ6πι παπο {εοΙ[ε Ῥετ[ρίοπιπα εΠ, ὨΆῬταο- 

{αϊας επῖπι 6εοτπι απῖ Γαρεγῖογί ταϊῖοπε οπταπίαχ οἶἷα τεάᾷὰ 

ἰαπιϊάῖοτα, ποπ ἀε[μηϊνιϊ ΟΠΙΠΙΠΠΙΠ6 απ΄ αΠαποταπη. Αἲ 

πμπο εκ Ῥτοροβίϊ γυειρὶ ενἰἀεπῖες οο]ΠΗδίίας ποπ οπι- 

Ἠ]απα {εά εοταπι ἀμπιίαχαί αυἶριςδ α]ίεγταπι {παοίαπι ει, 

αμ) ρατίες ᾳπαε Ἰαχία {Γαοίυταπη [απὶ παϊπίπιε ἀρ[απα 

εοππεαπξ, πἳ 4παε ρεξ ΟΠΙΠΘ «οτρΏς οιμγα[Ιοπῖ6 πεο αἆ- 

Πε]είαο {μετῖπῖ πες οοατοίαίαο. Μεπιργηπα ἵαπιειπ Ῥτεγίας 

ποῦ τεάἁιίατ, απαπάοφαϊάεπι αἱίετητα ο8 Ἱπίερταπι πιαπεῖ 

ᾳµο παϊατα]ῖς ]οηρϊίαάο {ετναίατ. Φεά αβΙ πἰτάπιαε οοτη-- 

πα ασ, ππα{οτ]α, αἱ απῖο εχρο/[αἴπιαθ, οοπίταο(ὰ αἆ [α- 
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ὑψηλότεθα µέρη τῶν παθόντων ὁστῶν, οὗπερ ἕνεκα καὶ τὴν 
πατώτασιν ἐποιεῖτο πρὸ τῆς διαπλάσεως. αλλ ἐπεὶ χωρὶς 
τῆς προσηκούσης ἐπιδέσεως οὐκ ἂν ἡ σύνθεσις τῶν  ὁστῶν 

φυλαχθείη, διὼ τοῦτ᾽ ἀκριβοῦς ἐπιδεσξως ποὐνοήσατο µέχρυ 
πής πωρώσεως, οἱ τοίνυν ἀμελοῦντες μὲν ταύτης, ἑλκώ-- 
σεως δὲ πεφρονηκότε, οὐ μόνον εἰς ὄγκον μείζονα. τοῦ 

κατὰ φύσιν ἄγουσε τὸ κὠλον, ἀλλὰ καὶ µικρότερον ἄπο- 
φαίνουσιν. 

ον. ’ 
Μα ῥ] ξἒο ἤ 

ον ς 4 "άλλοι δ᾽ αὖ τινὲς εἶσιν οἳ ὀθονίοισι τὰ τοιαῦτα ζήτρεύου- 
σιν εὐθέως καὶ ἔνθεν μὲν καὶ ἔνθεν ἐπιδέουσι τοῖς ὀδο- 

, ς η . ο » ν , } στ 
νίοισυ, κατα δὲ τὸ ἕλκος αυτο διαλείπουσι καὶ ἑώσιν 
3 ” 3”, 3 ι 3 .) λε... ” 

ανεψυχθαυ, ἔπειτα ἔπιτιθεασιν ἐπὶ το ἕλκος τῶν καθαρ- 
” [ή - -” 

τικῶν τυ καὶ σπλήνεσιν οἴνηροῖσιν 2) εἰρίοισιν ῥυπαροῖσο 

Θεραπεύουσιν. αὕτη ὁ ἴῆσις κακή. καὶ εἰκὸς τοὺς ἐή- 

τρεύοντας τὰ μέγιστα ἀσυνετέειν καὶ ἐν τοῖσιν ἄλλοισυ 
κατήγµασι καὶ ἓν τοῖσο τοιούτοισο. µέχιστον γάρ ἐστυ τὸ 

Ῥετίοχες Ῥατίες υΙ(]αΐα «ποᾳιο ο[α οοπίταμαπί. Όπαπιοῦ- 

χεπι εχίοπά1 εα ἸΊαρεί απίεᾳιαπα οοπιροπαµίατ. Ῥεά απῖα 

απο οοπνεπΙεπῖ Ἱαποίπτα οοπιροΠία ο[α πεφαειπί οοπί- 

ποτ, ϱα ἆθ ολμυ[α ἆοπεο ἀποχε[οαί οα]]ας ομγ]ο[ο ἀε]ίσαί, 

Όμαπα. τεπι αυἵ περιραπί εἰ π]οετῖ . ομταί]οπί 1ΠπΠ[πηΕ, 

ποπ [οἶμπι πάσα πηαδῖ οπαπι παϊμταΠίετ οοπγεπίας 

ἨΛΕΠΙΡΣΗΠΑ τε απέν, Γεὰ Ῥτεν]πς εἰῖαπι ε[ιοϊιμηί. 

γ. 

Βωτ[μς αἰὲ τερεγίµπεµχ ομῖ ἰέπέεα ἵπ εἶιωπιοᾶί εα[δις α 

Ρτύποϊρίο. Ῥτοεῖΐπμς οἰγέμππάαπίες εγµσφμε ἀευϊποιπὲ, 

Ἠζοις φεγο ἐρ[πι τεἰίπφμμπε εἰ πιάμπι ε[]ε ραιμπέωγς 

ἀειπᾶε [μρετ. ἐρ[ωπα ἱππροπμπὲ αἰϊφιοά επ ριγραπεῖδις 

ππεάιοαππεπεῖς, μπα γαππὶς επ υἶπο πιαάεπεῖδι5 αο ἶαπα 

Γμεεῖᾶα. πιεάεπμΥ. Ἠαεο φμιάεπι ομταιίο αἰίεια ε[, μα 

σιζ εἰ ἵπ ᾗὶς [γαοιγὶς αἱ ἵπ αἰῑῖς πέιΠίμΥ, ἴοπβε αδεγ-- 

γατε υετίιπείέε ε. Ἰακίπε επἰπι αἆ Τεπι ρεγεπεί πο[]ε 

-- 



σ4ρ Σ44ΠΠΝΟΣ Ε1ΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 
Εὰ. Οασε, ΧΠ. [235. 994.] ' Εὰ. Ραῦ. Υ. (660. 661.) 

γινώσκειν καθ ὁποῖον νοκ χρὴ τὴν ἀρχὴν βηιν 

τοῦ ὀθονίου καὶ καθ ὁποῖον μάλιστα πεπιέχθαι καὶ οἷά 

τε ὠφελέονται, ἣν ὀρθῶς τις βάλληταυ τὴν ἀρχὴν καὶ 
πιέξη ἡ μάλιστα χρὴ καὶ οἷα βλάπτονται, ἣν μὴ ὀρθῶς 

[984] τις βάλληται μηδὲ πιέδη ᾗ μάλιστα χρή, αλλὰ 

ἔνθεν καὶ ἔνθεν. εἴρηται μὲν οὖν καὶ ἐν τοῖσι πρόσ- 
Θεν γεγραμμένοισιν ὁποῖα ἐφ᾽ ἑκατέρων αἀποβαίνει, µαρ- 
τυρεῖ δὲ καὶ αὕτη ἡ ἰατρική" ἀνάγκη γὰρ τῷ οὕτως 
ἐπιδεομένῳ τὸ οἶδος ἐξαείρεσθαυ ἐς αὐτὸ ἕλκος. 

αρ 
Ἰὠν μεγάλως βλαπεόντων ἐν τούτῳ τῷ λύγῳ., έμνη- 

ται, σαφώς διδάσκων. αὐεὸς ἃ πράττουσιν ἅπαντα" υ καὶ 

[561] μέντοι καὶ τὼς ἁμαρτίας αὐτῶν ἐλέγχευ σαφώς, ὥστε 
.] 3 3 ” - ᾿ 3 [ή ΄ ” , 

μηδ ἂν ἐμοῦ δεῖσθαι τὸν ἐθέλοντα φιλοπόνως τοῖς λεγομὲ- 

ους προσξχειν τὸν νοῦν. 

Φ 

οἑ. 

γὼρ εἲ ὑγιὶς χρὼς ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐπιδεθείη, ἓν 

µέσῳ δὲ διαλειφθῇ, μάλιστα κατὰ τὴν διάληψιν οἴδη- 

Όμο μαειο ἵπ]ίαὶ ΡΥῖππο [πίειπι ἀεθεαξ εἰ φμα ναἰεπεί[- 

Ἔππε εοατειαγὶς ἔεπὶ ομῖά εοπ[εταῖ, θα ροί[/ιπµτη 

ατιε εοπρεηῖε, οικπι α[εῖαο εαριὲ [μρεγάατε, επ αᾱ- 

τίπρεγε; ομιάνε /εφιιαίιγ ἰποοπιπποάὶ / αἰἷα Ῥατιε αἲ-- 

οµε ορµς ἐ[ξ οἵ[α [α[εῖα Γμετίε πεο (μα ππακῖππε επρεάτε, 

]εᾶ Πῖπο υεὶ Πϊπο Γιιεγῖὲ αγεξαῖα. Ὀιτίωσφιιε υἰπομ[ὶ ε[}ε-- 

οσα πι [μμεγίογίδις Δεήσηβγανεμνιω, ου] μς ε[ἐἰπιοπίμηη 

ε[ ἱρ[α πιεαἰείπα. Ιί επῖπι ομῖ [ο ἀε[ίραιι [μι εγέε 

πεοε[]ε ε[ μἶομς ἴπ ἔΗΠιογεπι α[]ιγρετε. 

Έοταπι πππο πηεπαϊπῖς ααῖ {απιπιορετε Ἰαεάαπῖ εί 4πθθ 
ἂξ Ἰς αἀπιονεαπίαγ ρ]απαο ἀοοεῖ; {ἴππι ΓΟΥ66 ἀρίοσιΠι 

αρογίο τεάαγσαῖξ, Πο πἱ πιεὰο επροΏ[οπίθ Πο ορεδηί αι 

ἴπ 1 ἆυαο αὐ 1ρ[ο αΠεγαπίας ]αῦοχατο ποια τεου/[εΠί, 

ΤΠ. 

ΊΝαπι Ἱι εατπο[α ρατε µαε [απα εἶ Ἰίπο αἴφμε Είπο υίπ-- 

οἰατμτ, ππεδία πο ΟΟΤΠΡΥΕΊΕΝΓα εα ρατς φαε Τεἰῖοία [πε 
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σειεν ἂν καὶ ἀχοιήσειεν. πώς οὖν οὐχὶ ἕλκος γε ταῦτα 
ἂν πάθοι} 

Ὅτι τὸ σαρκῶδες ὀνομάξει χρώτα Ἀλέλεκταί µου καὶ 
πρόσθεν' ἀλλὼ νῦν γε πρὀσεχέ µου τὸν νοῦν, ὅπως ἂν ἣν 
ὁ λογικὸς εὑρίσκη τὸ προσῆκον, οὐ περιμένει μακρὰν πεῖ- 
θαν. οἴονταυ μὲν ἕλκος ἀνεπίδετον ἐώντες, ἑκατέρωθεν δ᾽ 
αὐτοῦ περιβάλλοντες ἐπιδέσμους, οὐκ ἐξ ὧν αὐτοὶ πράττου- 

σιν, ἀλλὰ διὰ ανν κακοήθειαν τοῦ ποθήμηεος ἐπιμήνυ- 
σθαυ φλεγμονᾶς καὶ μοχθηρῶς διατίθεσθαυ τὸ ἕλκος, τοῦ 

μὲν πρώτου τὴν τοιαύτην θΘεραπείαν ἐπινοήσαντος, ἑαυτὸν 
παρακρουσαµένου λόγω μοχθηρῷ, τῶν διαδεξαµένων δ' 
αὐτὸ τὸ ἔθος φυλαξάντων διὼ τὸ μὴ τολμᾷν ὑπαλλάξαι. 

τί δὲ εἰ τοῦ μέγα κακὸν ἐργάσασθαε; τοῦτο γὰρ ἐπιεικῶς 
συμβαίνει τοῖς ἀλόγῳ τριβῇ µεταχειριξοµένοις τὰς τέχνας, 

ὥστε μόνος ὃ ἀπολογισμὸς Θαβῥών ἐξ αὐτῆς τῆς τοῦ 
πράγματος φύσεως ὁρμώμενος ὑπαλλάττειν ἐπιχειρεῖται δι’ 
ἔθους μακροῦ πραττόµενα κακώς. τίς οὖν ὃ λόγος ἐσεὶν ᾧ 

φἰπεμίο ετῖεν ππακῖπιε ἐμγβεδίέ πίπιμφιε ετἰε [μὲ οοἷογίς. 

Όιο γαειο ἐβίεμγ μίεμς Ἰαεο ε[}ρὶεῖ. 

Ἠϊρροοταίες οπαπι]θεί οαγποίαπι Ῥατίεπ αρρε]]αί 

χρώτα, οί [αρτα «ᾳπποφιο Ππάϊοβνίπασ. Ἀαπο 1]]αά απῖ- 

τιδᾶγοσίοπἄιιπα εΠ, αποά απ ταβοπα]θεπι πιεάΙοΙπαπι Ῥγο- 

Πιείας, ταδί οταν Ἱάοπειπι εἴε οοπιρεγῖέ, ΠΟΠ ες- 
{ρεοῖαῖ Ίοηπραπα α[απῃ. Ρηπίαπί απίεπι ηῬῖ π]ομς [πο νίπ- 

οπ]ο ἀἰπηίίεπίες αίπίπιααο {α[οῖαπι οἰτουπιαραπέ, εχοϊίασϊ 

1πΠαπιτααἴοποια εἳ αἶοαθ πια]ε αΠιοὶ ες πηα]α ΟοπάΠῖοπα 

αΠεοίας, αἲ Ὥοι εκ εα Ύπαπι αἀμῖρεπί οπταΠοπθᾳ οι]α8 

Ῥτίπιας αποίοτ {6 ἀρίαπι {α][α ταίῖοηο ἀεοθρῖίς [πουε[οχθῬ 

Ὑετο υΠιαίαπα Ἠαπο οπγαΏοπεπα εἀοο Γεγνατηπῖ εο αιιοᾷ 

πηίατο ηοἩ απθετεηῖ. Ἐκ ΄4πο ππαρπαπι ππα]ατη [εοίίαν, 

14 ]ῆς ππεπϊο εγεπῖῖ οπῖ ατίε π[α [πε ταίῖοπε Ῥοτίγαη- 

εἴαπε: ππα ἘπΙπι Τα[Ιο ε[ίν ος {τείας α]ααῖς τεῖ παΐυτα 

ἀεπιοπβγαπῖα πιπίατε Ἰεπῖαϊ 4παε Πια]ε Γπεταπῖ Ίοηρο π[α 
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Δαῤῥήσας ὁ /πποκράτης ὑπήλλαξε τῆς Θεραπείας αὐτῶν 

οὐ μὰ ἄία πιθανών, οὐδὲ ξένων δεχομένων λημµάτων, αλλ 

ἐξ ἐπιστημονικῶν τε καὶ ἀναγχαίων. εἰ γὰρ ἐπὶ τῶν ὑγιαι- 
νόντων δωμάτων ὁ τοιοῦτος τρόπος τῆς ἐπιδέσεως εἰς 

τὴν μεταξὺ τῶν ἐπιδουμένων χώραν ἐκθλίβων ἑκατέρωθεν 
τὸ αἷμα φλεγμονὴν ἐργάξεται, πώς οὗ πολὺ μᾶλλον ἐπὶ τῶν 

ἤδη πεπονθότων ἐργάσεταυ. 

αν 

95 } 2, 
ναγκαίως οὖν ἔχει ἄχροον μὲν καὶ ἐκπεπιξσμένον τὸ ἕλ-- 

κος εἶναι, δακρυώδες δὲ καὶ ἀνεκπύητον εἶναι, ὀστέα δὲ 
9 ν ρ 2 » » Ν , 

καὶ μή μέλλοντα αποστηναυ αποστατικα γενέσθαι. 

[055] Τὼ καταλαμβάνοντα συμπτώματα διω τὴν µοχ- 
θηραν ἐπίδεσιν ἔγραψεν ἔν τούτῳ τῷ λόγῳ, γιγνόµενα πάντα 

διὰ τὸ μέγεθος τῆς φλεγμονῆςο. ἐκτρέπονται μὲν γὰρ τοῦ 
ἕλκους τὸ χείλη διὰ ταύτην, ὥσπερ αὐτὸ τὸ κυρίως ὀνο- 

µαδόμενα χείλη τοῦ στόματος, ὅταν φλεγμαϊνη- . κακόχρουν 

τοοθρία, Όσα ϱΥΡΟ τΤαίΙοπθ ποίαθ Ηϊρροοχαίες 1ρ[οταια 

οὐχα οποία πηπίανΙι ποπ Ηετει]ε ργοῦαβΙΙ α[απιρίοπε 

απί αἶίοπα, [εά απαάθ [οἴεπίῖαπι {αςετεῖ πο πεοε[ατία ε[Τεῖ, 

Οιοά { εοτροτίρας Ῥεπο να]επάρας [αῦ οα ν]ποίεπάΙ τα- 

οπς πιαϊετία: πἰχίππααε 1π πιεάῖαπα [ραπ Ιπίετ ρατίες 

ἀενίπείας εχρτείῖα Ππῃαπηπιαίίοπεπι εχοϊίαί, ααπἱ ΠΟΠ Ίοηςσα 

πιθσῖο 14 {αοῖεί αεστοίαπ!ίΊρας. ο 

ΤΗ, | 

1βίιμγ πεεε[]ε ε[ ἀεεο]ογείμγ ιἶεις εἰ ππαἰετία αἆ ἔρ[ιω 

εαρτίτπσειή, ἔμπι {αογιπιεί ας ΤΠΙΜΙΠΙε Γμρρωτεε; οί]α νετο 

εἰ οµαε αὐ[οε[]ιγα ΠΟΠ ε[]επι αὐ[οεάαπε. 

.«Όπας αοοϊάἀαπε ηῬί πια]ε π]οας ἀενιποίίαχ Ίοο Ίοσοο 

ἀεο]ατανΙ. Ομµποία αμίοαι αἲ ἱπ[απιπια[]οηίς πιοσηϊαάῖπο 

Ῥχοβοϊ[οαπίας: απαπάοφαἱάεπι οἨ Ἠαπο παἱοετῖς Ιαῦγα 11 εχ- 

{εσίογα νετίαπίασ,. ρετ]πἀο αίᾳαθ ϱὰ 4πβε Ῥτορτίθ ογἵς ]8- 

Ότα ποπ παπίας, υδί {πΠαπαπιαίίοηο νοχοπίανγ. ΓΤοίπ απίεπι 
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δὲ τὸ σύμπαν χωρίον εἰκότως φαίνεται. καὶ γὰρ καὶ τοῦτο 
σύμπτωμά ἐστι μεγάλης φλεγμονῆς. ἐξ αὐτοῦ δὲ τοῦ ἕλκους 

ἰχωρ λεπτὸς καὶ ἄπεπτος ῥυεῖ, καθάπερ ἐπὶ τοῖς ὀφθαλ- 
μοῖς, ὅταν φλεγμαίνωσι, τὸ δάκρυον΄ ἐντεῦθεν μὲν ὠνόμασταυ 
κατὰ μεταφορᾶν τὸ οὕτω διακείµενον ἕλκος δακρυῶδεςι 

οὐκοῦν ἐνδέχεταυ πέψιν ἀπολουθῆσαι τοῖς τὴν φλεγμονὴν 
ἐργαξζομένοις χυμοῖς, ἄχρις ἂν οὕτως ἐπιδέηται τὸ µόριον’ 
ολλὰ καὶ τῶν ὀστῶν ἀνώγκη τι τῷ χρόνω βλαβῆναι, διαδε- 

χοµένων ὑπὸ τῆς περιουσίας τῶν ἀπέπτων χυμῶν. ΄ οὐδὲν 
οὖν θαυμαστὸν ὑποστῆναί τι µέρος αὐτῶν, εἰ μὴ παύσαιτο 
ὑπό τε τῆς μοχθηρᾶς ἐπιδέσεως οὕτω εραπεύων. τὰ δ 
ἄλλα κατὰ µέρος ἓν ὕλῳ τῷ λόγῳ σαφῆ πάντ ἐστὶ τοῖς 
προσέχουσι τὸν νοῦν, ὣς ἔφην, καὶ μεμνημένοις τῶν προ- 

δεδιδαγµιένων εἰς ἐκεῖνα γὰρ ἀναφέρεται πάντα καὶ µα- 
οτυρεῖ τοῖς καλώς διδαχθεῖσιν, ὡς καὶ αὐτὸς “Ιπποκράτης 
ἐπισημαίνεταυ. 

Ίοσιδ πια] οο]οτίθ ΏοἨ ἀπ]ατία οοπ[ριοϊτασ, ααοά εἰ ἀρίαπι 

οοπ/[ϊαϊ εκ Ἰπιπιοᾷῖσα ἹπΠαπιπιαϊϊοπε Ῥτονεπίτο. Τεβι]]αί 

γετο αἳ π]οεγε {επαῖς εί οταάα [απῖες Ππι]]{ετ αο Ἰαογίπιας 

88 οου]15 Ἱπῇαπιπια[]. Τπάε ἱταπδ]αίοπε [ας ἀῑχιί ]αοτῖ- 

πιᾶτε π]οπδ, ἩῬί {ο αΠιοϊίατ, ῬΡταείετεα [αοοί απἵ 1πῇαπι- 

πιαΙοπεπα εκοϊίαταπί οταάϊ Ρεππιαπεπίῳ ἆαπι εα γἰπου]ά 

τα(ῖο αἀπιογείαχ, ΘΦεᾶᾷ εἰ ο[α πεοε[ε ε[ι ρτοοεάεπίε ἴεπι- 

Ῥοτε νυι(]αξῖ, ΠΗ15 επῖπι ογαάογαπα Γποςογαπῃ αβαπάαπίϊα ηια-- 

ἀείαοί15 πηῖταπα ποπ ε[ι, {Π ᾳαα ρατί]ομ]α αβ[οεᾶαξ, αῬί α αἱ 

βο πιεάείατ αἩ αἰῑεπο ΥΙπομ]ο ποπ ἀε[β[αί, Θδιηρα]α ᾳπαθ 

ἵπ ππϊγετίο [εγπιοπο τεβαπί ενἰάἀεπιϊ[ππια Ώεπί, Π ααἲθ, π 

ἀῑπίπιας, απίπιαπα αἀ]αηραί, ἵππι 1π πιεπιοσία ἨαὈεαί 4παθ 

Γωρτα οΓιεπία [απῖ, Ἐο επῖπι Ἠαεο οπιπῖα ρογίῖπεπί εί 
απεπιαἁπιοάσπι 1ρ[ο Ἡ]ρροογαίε αἀπιοπεῖᾳ 8 ια οοπ- 
Ἠτπιαπίυτ. 

ΟΛΙΕΝΌ8 ΤΟΜ., ΧΤΙΙΙ, ῬΑΒ6 11, Μι 
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[ή 1. 

Σφυγηὠδές τὲ καὶ πυρετῶδες τὸ ἕλκος ἂν εἴη, ἀναγκάξονται 

δὲ διὼ τὸ οἶδος ἐπικαταπλάσσειν. «ἀσύμφορον δὲ καὶ 
τοῦτο τοῖσιν ἔνθεν καὶ ἔνῶεν ἐπιδεομένοισιν. ἄχθος γὰρ 
ἀνωφελὲς πρὸς τῷ ἄλλῳ σφυγμῷ ἐπιγίνεται. τελευτῶντες δὲ 

απολύουσι τὰ ἐπιδέσματα, ὁπότ ἄν σφιν παλιγκοτέη, καὶ 
3 ’ Δ 3 ” 3 , » Ἶ φον ο 1 ἐητρεύουσυ τὸ λοιπὸν ἄνευ ἐπιδέσιος. οὐδὲν δ' ἧσσον καὶ 
” ”/ ” ” ’ ο 3 - ’ 3 Π 

ν τι ἄλλο τρώμα τοιοῦτο λαβωσι, τῷ αὐτῷ τρὀπῳ ἐητρεύ-- 
3 . ., Δ πω! ο . ”, 

ουσιν. οὐ γὰρ οἴονται τὴν ἐπίδεσιν τὴν ἔνθεν καὶ ἔνθεν 
καὶ τὴν ὀνάψυξιν τοῦ ἕλκεος αἰτίην, ἀλλ ἄλλην τινὰ 

ἀτυχίην" οὐ μέντοι γε ἂν ἔγραφον περὶ εουτέου τοσαῦτα, 
Σὲ μη εὖ μὲν ἤδειν ἀσύμφορον ἐοῦσαν τὴν ἐπίδεσιν, συ- 
χνοὺς δὲ οὕτως ὠγερεύοντας, ἐπίκαιρον δὲ τὸ ἀπομάθημα. 

μαρτύριον δὲ τοῦ ὀρθῶς γεγράφῦθαι τὰ πρύσθεν γεγραμ- 
μένα, εἴτὲ μάλιστα πιεστέα τὰ κατήγµατα εἴτε ἥκιστα. 

Λ Ἆ . 3 ’ η - Ἀ Δ » / .. 

χρὴ δὲ ὡς ἐν κἐφαλαίῳ εἰρῆσθαι, οἷσιν ἂν μὴ ἐπίδοξος 
ᾖ ἤ τῶν ὀστέων ἀπόστασις ἔσεσθαι, τὴν αὐτὴν ἐητρέύειν, 

ὥσπερ ἂν οἷσιν ὁὀστέα μὲν κατεηγότα εἴη, ἕλκος δὲ μὴ 

ΥΗΙ. 

[[ῖοις ἴέεπι ρω] α[Πίρειμγ αἴφμε πει ετἰὲ, ἔμΠΟΥ ἵτεπα 

οοβεῖ εαἰαρἰα[πιαία [μρεγάατί, φιοὰ ἱπεοπαπιοάμπα [ππι- 

ἰέετ α[]εγιωὲ φιεῖ μεγίππφμιε ἀε[ίᾷαπε, Φιέεπη ΡΥαείεΥ αἰένωτα 
Ῥμί[ωπα ἐπμεί]ε φμοφµε οπις αἀ]ιείαπι. «ἆα[είαι ἰαπάεπι 

Γοἰυιπὲε μδὶ μἶομς τεογμάε[οετγε οοιι[μἱοϊμπὲ εἰ τείφµο {επι-- 

Ῥοτε [πο ]μποίμτα ππεἀεπέιγ. . Ίεο /εεμς εµγαπὲ φμοφιές, 

{ αἰμά νιῖπμς παεεὶ [π1. δίφµίάεπι Ἰαεο ευεπῖγε ππῖ- 

Ἠἶππε «επι]επὲν εο ομοᾷ Ἰέπο αίφμε Πίπο ἀε[ιβανεγίπε εἲ 

πιάωπι νίπις γεἰφιετίπε, [εὰ αἰίφιοά αἰίιιὰ ἵπ[ογεμπίμηα 

εαµ/[απέμτ. Ομοά[ί παπο ἀεἰίᾳαπαὶ υἶαπι ρεπῖεως αἰἴεπαπα 

ε[ε, [τεφμεπιατὶ νεο α εοπιρἰμτίδμς, μπι ππαχίπιε αἆ 

επι ρεγιὑιετὲ εαπῃ ἀεάι[οετε, αρεγίιε πο εοβπονἰ[]επα, 

ποπ ἰαπι τπµίία [ετὶρ[[]επ. «Αάάε ομοᾶ Ίσεο ἰε[ίαπ- 

εμΥ οµαε [μρτα επρο[ία [μπε πιαπίπιεπε αἱ παείππε αἴ- 

Ετίπρειάωτα [τε γεεῖε ᾗιωί[]ε εγαάϊία. Όροτιει αμίεπα, μέ 

/ωππππαιῖπα ἀἰσαπτι, ιδὶ πιω εκ[γεοιαίµΥ οἱ φμοᾷ τε- 

οε[Γωγωπα [τε [ππ([ίίεΥ εµγατε, αἴφμε μδὶ [πε µἶεεγε [γα- 
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ἔχοντα. τὰς τὲ γὰρ πατατᾶσιας καὶ κατορθώσιας τῶν 
3 Π Λ 3 / , µ 5ο. ἢ 
ὐστέων τὸν αὐτὸν τρύπον ποιέεσθαυ, τήν τε ἐπίδεσιν 
παραπλησίαν. ἐπὶ μὲν γὰρ αὐτὸ τὸ ἕλκος πισσηρὴν κη- 

Λ η - ) 3 ” ΔΝ 4 [ 

θωτὴν χρίσαντα σπλῆνα λεπτον ἐπιδεθῆναυ, τα δὲ πἑριξ 
” ” ΄ . 4 3 ’΄ . .) .” 

κηρωτῇ λεπτήῆ Χρίειν. τα δὲ οΌόνια καὶ τὰ ἄλλα πλα- 
” Αν “ 

τύτερά τινυ ἐσχισμένα ἔστω ἢ εἰ μὴ ἕλκος εἶχε' καὶ | 
ᾧ ἂν πρώτῳ ἐπιδέηται, συχνῷ ἔσται τοῦ ἕλκεος πλατύ- 

ἵπερον. τὰ γὰρ στενώτερα τοῦ ἔλκεος ξώσαντα ἔχευ. τὸ 
ον α 9 Γ ε . 3 3. 6 / Λο ι 
ἕλκος. τὸ ὃ οὐ χρη, αλλ η πρωτη περιβολή ὅλον κο- 

τεχέτω τὸ ἕλκος, 

[236] ᾖἸ{ικρὸν ἔμπροσθεν ἔφη τῶν οὕτως ἐπιδεομένων 
ἐκθλίβεται τὸ οἶδος εἰς αὐτὼ τὼ ἕλκη. οἶδος δὲ δηλονότο 

᾿ ” ΄ ε .ή 3 ΄ ; ) 3 

τὸ οἴδημα λέγων ως εἶναι τον λ0γον τοιὀνδε’ δια την κα- 

κὴἠν ἐπίδεσιν ἑκατέρωθεν τοῦ ἕλκους }ιγνομένην ἐκθλιβόμε- 

νον τὸ αἷμα τὸν παρὰ φύσιν ὄγκον ἑργάδεται. τοῦτο γὰρ 
οἶδός τε καὶ οἴδημα δι ἔθους ἐστὶν ὀνομάδειν αὐτῷ. προσ- 
λαβων δὲ σφυγμὸν ὃ τοιοῦτος ὄγκος καὶ Θερμασίαν πυρώδη 

οἴμγα εβ. Ἐπιεπάεπιάα επῖπι αεφµε ο[]α [μπε αε ἀιγὶ- 

δεπᾶάα εἰ εοἀεπι πιοᾶο φἰπεϊεπάα. «4ἆ Ἰαεο πἶεμς εεγαϊο 

σιοᾷ ρίεεπι αῦεαῖ Τπιπαεπάμπι, Ιεπαῖνε μαππο ἀμρ[ίοῖ 

οοπιερεπάμπα ῥγοπίπιαεφεε γαγίες αἶδο οεταιο Ιίπεπάαε. 

Τα[είαε νεγο οεἰέταφµε [εἰπάεπάα ραμίο ἰαίίζογα ΦΜαπῃ 

{ μίοιμς ποπ ε[]εῖ εἰ αμα ματῖε ῥΤίπιµπι ἀἁαπέιτ, ἰαίίοτα 

ππμίιο ἁαπάα σµαπα μἶοις, Ἅµαπι φμσε απβι[ίοτα [μπε 

παν ποπαε ἐρ[ωπα εἰπραπί, φμοᾷ παϊπίπιε ευρεᾶῖε. Ργὶ- 

τις επΙπα οἰγομιίως ἑοέμπα αἶεμς εοπιρ[εοιὶ ἀεδε). 

ΠπάϊοανΙξ ραπ]ο Γαρτα [1Ῥ Ἠαο νἰποϊεπᾶϊ ταῖοπο {η- 

ΠΊοσεΙα εχρτ]παϊ αἆ ἀρία π]οετα, ΤΗΠΙΟΓΕΠΙ γετο οἶδος 
πιπουραῖ, {ο τί [εχπιο Τα Πιτ, Θαηραῖν απῖ ΓαῬ αἰεπα 
νιποϊεπάϊ ταϊίοπε παίτίπιααε αἆ ἀρίαπι ποια εκρτπαῖίατ, 

Τππιογεπι {αοἰμ Ῥταείεγ παϊαταπα, Ἠπαπεαπθ εἴ οἶδος εἰ οἵ- 
δημα [ο]ιαβ ε[ι αρρε]]ατε, ἜΤαπιοτ ααἴεπι παπι ρα] 

αεοεάῖῖ αἴᾳπο ατἀἆοτ, ἹπΠαπιπιαίίοπεπι ρετῃοῖΐ, ᾳπαο Ρτορεῖθ. 

Μπι 3 
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Ἐὰ. Οµασι. ΧΠ. [206.Ί Εὰ, Βα[. Ύ. (561. 509.) 
τὴν ὀνομασθεῖσαν πρότερον ἐδίως ἀποτελεῖ φλεγμονην. πα- 

λαι Ιγὰρ οὐχ οὕτως, ἀλλὰ τὴν φλόγωσιν ἅπασαν ὠνόμαξον 

σλεγμονήν, ὡς πολλάκις ἡμῖν δέδεικταυ. αλλὰ ἀπό γε τῶν 
᾿Ερασιστράτου χρόνων εἰθίσθ τὸ τῆς φλεγμονῆς ὄνομα λέ- 

γέσθαι κατὰ τῶν ὄγκων ἐκείνων, ἓν οἷς οὐ µόνον ἐστὶ Όερ- 
µα- (562) σία φλογώδης, ἀλλὰ καὶ αντιτυπία καὶ σᾳυγµός. 

ἐξ ἀνάγκης ὃ ἂν ἔχωσιν οὕτω καὶ τὸ καλούμενον ἔρευθος. 
ἐκ μὲν γὰρ τῆς πλείονος «Ὀερμασίας τοῦτο τὴν γένεσιν 
ἀναγκαῖον λαμβάνειν, τᾖᾗ ὃ' ἀντιτυπία καὶ ὃ σφυγμὸς ἐκ τοῦ 
πεπληρώσθαι. δυνάµενος οὖν εἰπεῖν ὁ “Ιπποκράτης πυρε- 
τώδες /ίγνεσθαι τὸ ἕλκος, πυρῶδες εἶπεν ἀπὸ τοῦ πυρὸς 
ἐργασάμενος τὴν παράκαυσιν εἰς ἄἀνάμνησιν ἐμοὶ δοκεῖν, ὅτι 

καὶ αὐτὸς ὁ πυρετὸς ἀπὸ τοῦ πυρὸς ὠνόμασται καὶ τοῦτ᾽ 

ἔστιν αὐτῷ τῷ πυρετῷ εἶναι τὸ Θερμασίαν ἔχειν καπνώδη. 

θ’ 

δῳ / ” 

Καὶ ὑπερεχέτω τὸ ὀθόνιον ἔνθεν τε καὶ ἔνθεν, 

φλεγμονὴ [αρεσίαβ αρρε]]αία εἴι, αποᾶ νοσαβυ]απα Ποη [ο 
οοϊρἰεραίας αραιά γείετε»; ϱο Παιϊάεπα ποίαραπί οπηΏεπι 

βγάογεπι, απεπιαάπιοάππα [αερεΠΗΠΙΕΤΟ ἀεο]αγανίπια. ΔΡ 

Ἐγα[βταιϊ νετο [αεοπ]ο οοπ/[αενΙέ α[αγρατί αἆ 1ο ἔαππογες 

Πρπϊβοαπάος, ααῖριας ΠΟΠ Ιποάο 8γάοχ αοσεάτί, Γεά γεπῖχιβ 

εἰίαπι εἰ Ῥρα][ᾳ5, πεοεῄατίοαε χηρεπῖ. Ἠπαῥοτεπι ε[]οί 

ἵπσεπς ατἀἆοτ, τεηῖχμς εί ρα]ας α πππ]Παάἶπε οΓΙ{Ηχ, Ῥο- 

ἴεταί Ἡϊρροοταίες Ίσπειμπι π]οις ἀΐοετο πυρετώδες, ομα[ι 

ζερτϊεϊίαης, ἀῑπιῖ ααἴεπι πυρῶδες [μπιρίο Υοςββπ]ο αΏ ἴσπε 
4Ώθπα Οχαεοῖ πῦρ Υοσβπῖ, 4πο ατάοσετη, ηέ ππεα Γετί ορί- 

πῖο, ποβῖ5 τεάποετεῖ 1Π πιεπιοσῖαπ, αποπῖαπα εἰ {εμτῖς ᾳπαε 

πυρετὸς Όταεος πηποπραίαγ 4Ώ εοάεπι νοςββα]ο ἀποίίαν, 

ααππι π]]α] αἰπᾶ Πί Γερτῖς παίπτα Ύπαπι Ίρπειμς οα1οτ. 

ΙΧ. 

Έεταιμγ ἴίεπι /α[οία Ρταείεγ πἶομς αὖ ραγίει εἰίατα ομαε 

{ωρτα [ωπε αἴφμε ἴπ[γα. 
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Σπανίως τοίνυν τὸ ἄνωθεν καὶ κάτωθεν ὀνομάδεταυ 

πρὸς τῶν παλαιών ἔνθεν καὶ ἔνθεν' ὡς τὸ πολλὰ γὰρ εἰ- 
ώθασιν ἐπὶ τῶν κατὰ τὰ πλάγια μερῶν τοιαύτη χρῆσθαυ 
λέξει. νῦν μέντοι τῷ παλαιῷ τρόπω τῆς ἑρμηνείας ὁ ἵπ- 

ποκράτης ἐχρήσατο. 

’ 
6. 

Βάλλεσθαι μὲν οὖν χρὴ τὸ ὀθόνιον κατ αὐτὴν τὴν ἔξιν 
τοῦ ἕλκεος, πιέξειν δὲ ὀλίγῳ ἧσσον ἢ εἰ μὴ ἕλκος εἶχεν 

ἐπινέμεσθαι δὲ τῇ ἐπιδέσει, ὥσπερ καὶ πρόσθεν εἴρηται. 

τὼ δὲ ὀθόνια αἰεὶ μὲν τοῦ τρόπου τοῦ μαλθακοῦ ἵστω- 
σαν. μᾶλλον δὲ τε δεῖ ἐν τοῖσι ποιούτοισιν ἢ εἰ μὴ 

ἕλκος εἶχε. πλῆθος δὲ τῶν ὀθονίων μὴ ἐλάσσω ἔστω 
τῶν πρότερον εἰρημένων, ἀλλά τινι καὶ πλείω" ἣν δὲ ἔπι- 
δεθῇ, δοκείτω τῷ ἐπιδεδεμένῳ ἠρμόσθαι μὲν, πεπιέσθαι δὲ 
µή. φάτω δὲ κατὰ τὸ ἕλκοο μάλιστα ἡρμόσθαν. τοὺς δὲ 
γρόνους αὐτοὺς μιὲν χρὴ, εἶναι ἐπὶ τὸ μᾶλλον δοκέειν ἡρμό- 
σθαι. τοὺς αὐτοὺς δὲ ἐπὶ τὸ μᾶλλον δοκέειν χαλῷν, ὥσ- 

περ καὶ ἐν τοῖσι πρόσθεν εἴρηται. μειεπιδεν δὲ διὰ 

τρίτης πάντα µειαποιέοντα ἐς τοὺς τρόπους τοὺς παρα- 

γείεγες «παπα ΓΠρεγίογεπι αἴᾳπο ΙΠΓετοτεπι ΡᾶΣΕΕΙΠ 

Πρπϊβοατε νο]απί, τατο ἔνθεν καὶ ἔνθεν [οπυαπί. Ἠῖς 
επῖπι γοσαδα]1 ρΙετππιαπε εχρτιπιππ{ Ρατίες αἰτίπιαε ἃ 

Ιαίοσῖριας βίας, Ἡἱρροοταίες {απιοη Ἠ]ο απ[ή(ααπι οχροπεπᾶϊ 

Ώσυταπι η[αγραν1ῖ. 

Χ. 

Έτρο οαρµε [α[οίαε ἰπ]είαιμγ ε Τεβίοπε μ]οετίς ει Ἰασίμς 

Ῥαμίο αιέγα[αϊµχ, Φµατπῇ [γαείμγα ε[]ει εἴιτα μἶομς. Οἵτ- 

εµπιαβαϊµγ αµίεπι εο πποᾷο Φµο [μρτα ρο[ίέμπα ε[ἓ, [πῖ- 

οµε [α[εἶαε πιοἰ[ίογες [επιρεγ φμκαπα [ὲ πέεβγα ειε ος ε[]ει 

αὐτμριωπῃς πεφµε ᾖῥαμοίογες φμαπιπ ρτὶμς ἀμπιπιις, [εὰ 

αἰίφμαπίο ρίμτες, ᾖΠοπιπὶ φεγο Φ μπι ἰπυοϊμέμς ᾖιεγῖὲ 

φιάεαεμγ αριί[[πε ἱπλαετεπίες, πο ἔαπιεπ αἀ[γίοίας, 

α[]εταίφμε. [ωρεγ ρίαβαπι πιακίππε ἴπ]ιαεγεγε; μπι εοάεπι 

Γαεππρογε Φµο [ωργα ἱπάϊσαυίπιμς ἴρ[ας εἰ δειε ἐπ[ιάεπεες 

εἰ ἰαπΐοτες [επείαι; ἀείιᾶε ιεγιο Φφµμοφμε ἀίε [οἰυαπίιγ 
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πλησίους, ὥσπερ καὶ πρόσθεν εἴρηται, πλὴν ἐς τὸ σύμ- 

παν ἧσσόν τινυ πιέξειν ταῦτα ἢ ἐκεῖνα" καὶ ἢν κατὰ 

λόγον τὰ εἰκότα γένηται ἰσχνότερον μὲν αἰεὶ εὑρεθήσεταυ 
τὸ κατὼ τὸ ἕλκοςο. ἐσχνὸν δὲ καὶ τὸ ἄλλο πᾶν τὸ ὑπὸ 
τῆς ἐπιδέσιος κατεχόμενον καὶ αἵ τε ἐκπυέσιες ἔσονταυ 

Θάσσους ἢ) τῶν ἄλλων [2357] ἰητρευμένων ἑλκέων. ὅσα 
τε σάρκια ἐν τᾷ τρώματι ἐμελάνθη καὶ ἐθανατωδη θᾶσσον 
περιῤῥηγνυταυ καὶ ἐκπίπτει ἐπὶ ταύτη τῇ ἐπτρείῃ ἢ) ἓν 

τῆσιν ἄλλησιν ἐς ὠτειλάς τὲ ΟΘᾶσσον ὀρμᾶται τὸ ἕλκος, 

οὕτως 1 ἄλλως ὈΠερευμένον. πάντων δὲ τούτων αἴτιον 

ὅτι ἰσχνὸν μὲν τὸ κατὰ τὸ ἕλκουῳ χωρίον γίνεται, ἐσχνὰ 

δὲ τὰ περιέχοντα. 

Ἴξιν αἀεὶ τὴν εὐθυωρίαν ὀνομάδει ποτὲ μὲν τὴν κατὰ 
τὸ μῆκος τοῦ σώματος, ἔστι ὃ ὅτε τὴν κατὰ τὸ πλάτος, 

ὥσπερ νῦν, ἀξιῶν τοῦ πρώτου τῶν ἐπιδέσμων τὴν ἀρχὴν 

ἐκ τῶν δεξιῶν ἢ τῶν ἀριστερῶν μερών τοῦ ἕλκους θέντας 

ἐπιλίττειν ὅλον αὐτὸ παταληφθῆναυ καὶ μηδὲν ἀπολειφῦ ῆναι 

µέρος γυμνόν. 

εἰ τγ[ις αἰἰίσεπίμγ, ἵπ οειετὶς [ππίεεγ αφεπάμπα, ὲ 

ἵπ [μρετίοτίδµς» Πίο {απέμπι Ἰαεῖμς Φµαπι δὲ οοαΤΟΙΕΠΕΗΥ, 

Οιοᾶ [ [ται φµαε ταεοπὶ εοπΓεπίαπεα [μπὲν ἴοομς ἵπ φο 

Ρίαβα ε[ὲ εἰ τεἰίφμα εείαπι [ιμὸ υἱπεμίο εοππρτεῄεπ/α [επι-- 

ψετ βταοϊ[ίογα [ε ο[επάμπι, «απι νεΤΟ εἰ ριι οεῖμς οσἰε- 

ἔμγ Φµαπι [ί αἰία ομγαιίο αἆππονεαιμγ, εατπεµίαε Ῥγαε- 

ἔεγεα 9 αε ἵπ µἴοεγε ΠΙρΤε[οµΠε εἰ επιοτίωπέµτ, οεἰετίμς 

{ιδ ομγαξίοπε Ίαε τε[οἰυεπεμγ εἰ τεοεάεπὶ ο μαπι [μὸ αἰία: 

αἴφμε μίεμς οε[εγίµς οἰσαῖγίοεπι τεοὶρμἰεῖ [ Ίαο φία Φμαπι 

[ αἰίο πποάο ειµγεἰµγ. Όμπεία Ίαεο ἸῬγορίετεα Ίτεπε, 

οιοᾶ εἰ ἴοεμς ετµ[εεγαίµς εἲ σμαε [μαφία [Γωπέ ἐετίεπμεπίμτο 

"1ξιν ἴεπιρετ Ιπίε]]Ισιι Ηἱρροοταϊες ο τερίοΠθ πιοάο Τμ 

Ἰοπρ]πάίπεπι οΟΥΡΟΣΙ6, πιοάο 1π ΙαΗἱαάϊπεπι, γε]αίῖ πιπο 

απαπα νο]αῖξ Ρτίπιαο {α[οίαε οαραῖ ἀατῖ [αρες ἀεχίταπι νεἰ 

Ππῖβταπι αοεχῖ6 ρατίεπα, ἀεῖα Γαρες ἐρίαπι π]οις 1πγο]νῖ, 

Πο τί απϊνετίαπα οοπιρ]θοίαίαχς, πεφαθ μ]]απι ρατίεη Ώι- 

ἆαπαι τεἰιπφαα!, 
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ια. 

Τὰ μὲν οὖν ἄλλα πάντα παραπλησίως χρὴ ὑπτρεύξιν, ὥστε 

ἄνευ ἑλκωσίων ὁσιέα καταγνύµενα, τοὺς δὲ νάρθηκας οὐ 
χρὴ προστιθέναι. διὰ τοῦτο καὶ τὰ ὀθόνια χρὴ τούτοισιν 
πλείω εἶναι Ἠ τοῖσιν ἑτέροισιν, ὕτι τὲ ἧσσον πιέδεται, 

ὅτι τε οἳ νάρθηκες βραδύτερον προστίθενται. 

Τοὺς νάρθηκας ἐπιβάλλειν φυλάττεται τοῖς ᾖἠλκωμένοις 

κατάγµασι δεδιως δηλονότυ τὴν ἐξ αὐτῶν Θλίψιν. δι αὐτὸ, 

δὲ τοῦτο καὶ τοῖς ὀθονίοις ταῦτα μὴ πιέξειν ἐκέλευσε καὶ 

δὺύ ἄμφω. δὲ ταῦτα πλέοσιν αὐτοῖς χρῆσθαι. µμµέµνησο τοι- 
γαροῦν ὡς αὐτὸς εἶπεν ὀθονίοισο πλείοσι χρῆσθαυ, διότι 
τε ἦτιον πιέξεται καὶ οἱ νάρθηκες βραδύτερον προστί- 
ὕΌενταε. 

ιβ. 

"Ην µέντου τοὺς νάρθηκας προστυθῆς, µη κατὼ τὴν ἴξιν 

τοῦ ἕλκεος προστεθέναι, ἆλλ ὥστε καὶ χαλαρῶς προσ- 

ΧΙ. 

Πεἰίφια ομγαϊῖο ε[]ε ἄεδει ρεγίπᾶε ας [ῖ ο[]α εἶίτα ρίαραπι 
ρεγ[γἱπραπέμγ, πῖι φιοὰ [εγιίαε πο [πὲ ἱπιροπεπάαε. 

(ϱµαππούτεπε ρ]ιτίδως [α[ος Πὶο οριµς εξ οµαπι α[δί, 

θα εἰ πηῖπμς αἆ[εγιπρεπάμτη [ε εἰ [εγμίαε ἑαγαίμς οἶτ-- 

εμπιάαπάαςα. 

Ιπίετα]οῖὲ πε {ετη]ας Ἱπιροπαπίαν, πρῖ Γταοίο ο{ νι]-- 

πα αοοε[Π{, γετῖίπθ πο εοπαρτϊτιαπΕ, αἴητα ΟΡ εαπι ΡΙᾶθ- 

ορ]ῖ πο ατεί]ᾳς {αρες Ίας {α[οῖαε ἀεΙσεπίας, [εὰ αίτααε 

4ε οαυία ρ]ατες ἱπιροπαηίατ. ἸΜειπεπίο απίεπι 1ρίαπι 1πι- 

Ῥεταί[[ε αι Ῥίατες Ιπ]ίοετεπίας, Ρτορίετεα φποᾷ εί πῖπΏιθ 

οοατοϊαπίαχ εἳ αἆ {ετα]ας ἰατάῖπς νοπῖίας, 

ΧΠ. 

Ίαπιει ᾖ [ετιῖαε [μρεγαςεοπππιοάεπίμγ, ϱ ΤεβίΟπε μ]εετὶς 

πεηῖπιε οἴγομπαροπαπίμγ, ἀείμγφιε ορεγα μι ἰαφίογει 

ό 



559 Γ44ΗΝΟ3 ΕΙΣ Το ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ 
Εά, ΟΠατι, ΧΗΠ. [237.] Εά. Βα{, Ύ. (569.) 

τιδέναι, προθυμεύμενος ὅκως µηδεμία σφίγξις µεγάλη 
ἔσται ἀπὸ τῶν ναρθήκων, εἴρηται δὲ τοῦτο καὶ ἐν τοῖσο 
πρότερον }εγραμμένοισι τὴν μέντοι δίαιταν ἀκριῤεστέ- 
ϱην καὶ πλείω χρύνον χρὴ ποιέεσθαι, οἷσιν ἐξ ἀρχῆς 
ἕλκεα γίνεται, καὶ οἷσιν ὁστέα ἐξίσχει, καὶ τὸ Σύμπαν δὲ 
εἰρῆσθαυ ἐπὶ τοῖσιν ἐσχυροτάτοισε τρωμασιν ἀκριβεσεέ- 
ϱην καὶ πουλυχρονιωτέρην εἶναι χρὴ τὴν δίαιταν. 

Τὴν κατὸ τὸ μῆκος ἔξιν ἀκούειν προσήκευ νῦν, κατὰ 

ταύτην γὰρ οἳ νάρθηκες ἐπιβάλλονται, ἔμπροσθεν μὲν ὡς 

κωλύων νάρθηξι χρῆσθαι τὸν λόγον ἐποιεῖτο, νῦν δὲ ὡς 

συ}χωρῶν ἐνίοτέ φησιν τν µέντου τοὺς νάρθηκας προσ- 
τιθῆς, ὅπερ ἐγω ποιεῖν ἐπὶ τῶν τοιούτων εἴωθα καὶ αὖ 
σκέλει πράττειν οὖκ ἔχω διατείνέσθαι, μµηδένα αὐτοῦ 
διορισμὸν προστιθέντο. ὃ δὃ ἐγὼ ποιῷ καὶ δὶ αρά- 
σω. τῶν μετὰ κατάγµατος ἑλκώσεων ἐνίοτε κατὰ τὸ μῆ- 
κος τοῦ κώλου γιγνοµένων ἐγχωρεῖ τοὺς νάρθηκας ἑκατέ- 
θωθεν τοῦ ἕλκους ἐπιβαάλλειν. ὅταν δὲ ἐγκάρσιον γένη- 

[περ πε υελµεπιεπίεΥ αἀβγίείαε ΡΤγεπιαπὲε, οµαπα Τεπι ἵπ 

/μρετίοτίδως Φφμοφµε ργοροΓαΐπιων. Τεπμϊογὶ αµίεπα εἶδο 

ἀἰμεῖως εοπιεπεὶ [πε, ομίδως α ρτἰπεὶρίο οαγπὶς φμοφμε 

υμ]πις αεεε[[ε υεὶ ο[]α οµίε επεἰἀεγιωιὲ εἰ μὲ μα ε0Πι- 

Ῥἰεκίοπε εοπιρἰεοιατ ῥγανϊ[ῄπιαε [γαείιμγαε Ταείοπεπι γἰ- 

εἴως ΙΕΠΗΙΟΥΕΠΑ απιαπὲ εἰ ἀἰμέμΥΠπΙΟΥεΠῃ. 

Ἐ, τερίοπε Ἠιπο ΙΠ{ε]]1σΙί 1π Ἱοπριίαάίπεπι; 1π Ἠαπο 

Πφαϊάεπι {εγα]αε Ἱπιροπιπίαγ, Θαρτα Ιοημυίας ε[Π, αἱ ααὶ 

Τετι]ας [απιπιονεραί; παπο αἲ 5 αιΙ ποηπαποπαπι ἐρία8 

αοοῖρῖ,  ἸΠπααῖε πε, Π {εγι]αε ΓΠπρεγαοςοπιπιοάεπίαγ. 

Οπῖά 1ρίε 1π ε]αδπιοᾶϊ οα Ώρας {αοοχε οοπ[αενετῖϊ εἳ ἵπ 1ρίο 

οτητε εἴῖαπι ποπ ει ᾳποὰ οοπἰεπάαπι, αἀιπα τετ χηϊπῖπης 

ἀεβπ]νεσίί, Ἐχκροπαπι ἴαππει 1ά αποᾶ {αεῖο, ἴπ 1]9 ἴτα- 

οἴπτῖς ααἶρας {π Ἰοησιπάίπεπι ππεπιΏτῖ οδγηῖθ ᾳποφπθ να]- 

πας ἀοοϊάϊε, {ογ]ας πἱγίτωφο α Ιἱενίρις γυ]ηεχίο αἀλρεο 
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ταυ τὸ ἕλκος, κωλύει τὴν ἐπίθεσιν τῶν ναρθήκων καὶ 
μάλιστα εἰ μεῖζον ᾖ. 

ιΥ. 

[258] "1 αὐτὴ δὲ ἐητρείη τῶν ἑλκέων καὶ οἷσιν ὁστέα μὲν 
:φατέηγεν, ἕλκος δὲ ἐξ ἀρχῆς μηδὲν Π. τν δὲ ἐν τῇ 
ζητρείη ἕλκος γένηταυ ἢ τοῖσιν ὀθονίοισιν μᾶλλον πιὲ- 

χθέντος ἢ ὑπὸ νάρθηκος ἐνέδρης τ ὑπὸ ἄλλης τινὸς 

προφάσιοο. Ἅἡγ}ινώσκεταυ μὲν οὖν τὰ τοιαῦτα, τν ἕλκος 

ὑπῆῇ τῇ τε ὀδύνη καὶ τοῖσι σφυγμοῖσιν, καὶ τὸ οἴδημα 

τὸ ἓν τοῖσιν ἄκροισιν, σκληρὸν (603) }ίνειαυ τῶν τοιου- 

τέων καὶ εἰ τὸν δάκτυλον ἐπαγάγοις ἐξαείραται, ἀτὼρ καὶ 

αὖθις ὑποτρέχει ταχέως. ᾖ3ν οὖν τι τοιοῦτον ὑποπτεύῃς, 
λύσαντα χρὴ, ἢ μὲν ᾖ κνησμὸς κατὰ τὰς ὑποδεσμίδας 

) ἐπὶ τὸ ἄλλο τὸ ἐπιδεδεμένον πισσηρῇ κηρωτῇ ἀντὶ τῆς 
ἑτέρης χρῆσδαι. 

5 γ ” ” 3 3 ” 3 ϕ « » 

Ο λόγος αιτῷ γὺν ἐστο πὲρὶ των ἔπιγινομένων ἕλκων 

τοῖς κατάγµασιν ἐν τῷ χρόνῳ ἐκ τῆς τῶν ναρθήκων ἔπι- 

{εά Π Ίοο ἵταηβνετ[απα {αοχ], που ραίαχ {ετη]ας Γαρες- 

ἀατῖ, Ῥταε[ετίῖπι αῬὶ ρταπάῖας Π{. 

ΧΙΙ. 

Ἑαπάεπι ΦεΤο ομγαῖίοπεπι τεφιμϊγμπὲ ἸἹ]οεγα Φε ΤΟΝ α 

ῬΡτἰπεϊρίο ᾖ[γαοίμγαεν [εὰ νεἰ οὗ ἴἶπιεα πϊπιίμπι αγοιαῖα 

νεὶ οὐ ἱππροβίας [ετωίας, αἰίανε ἆε «αµ[α [μῦ ομΓαιῖοτιε 

Ῥο[ίεα οτἰµπεµγ. «Οοβπο/[εἴεμγ αμίεπα μδὶ μἶομς [μδε[ εν 

ἀοΐοτε εἲ ρι][ιε, Ίιεπι εν ἔμπιογε Φιῖ Ειπο εκἰγεπῖς ραΐγ-- 

εἶθμς ἱπάμτε[οῖεν ει [ ἀῑρίο Ῥτε[]ετίς, επργπιίινγ αο 

τµγ[ως εἶο τευεγειµγ. Ἰδίωγ [ αμίά ταἰε [μ[ρεοίμπα [τε 

[οἴνετε ορογίεῖ; αἴφμε μδὶ φεἰ εα ματς εμῖ [μρετάαπειμγ 

ἔ]]αε [α[εῖαε φµαε ρτίππαε ἴπ]ιομπίιγ υεἰ αἴίετα φµαε ἄε- 

πίποια Πμετίε ργµτίαε, ἰπνυίοεπι αἰιεγίμς εεταιὶ Ἱπμπβρεπάα 

ε[ξ, εο φιμοᾶ ρίοεπι Ίπαδεαε. 

Ῥε υἱοεγίραθ πημπο ασῖ ᾳωαε Ρχουεάεπίε ἴειπρογο 
{ταοείο ο{Π οὐ οἰγουπιροβίπβ {ετη]αθ {ρεχγεηπϊμηί, Ὠοσεί 
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δέσεως. ἐδήλωσεν οὖν τᾶς τὲ τῶν γενέσεων αὐτῶν αἰτίας 

καὶ τὰ σηµεῖα, ὃ ὦν ἄν τις γνωρίσαι γεγονὸς ἕλκος. 

εἶτα συμβουλεύει μη περιμένειν τὸν εἰθισμένον τρόπον τῆς 
- , 3 . - ε , α 3 ’ η 
ἐπιδεσέως, ἄλλα ὥάαττον αφελὀντα τοὺς ἐπιδεσμους την προσ- 

ήκουσαν ποιεῖσθαι Θεραπείαν ἣν αὐτὸς σαφῶς ἔγραψεν. 

ιδ’. 

"Ἠν δὲ τούτων μὲν μηδὲν ᾖ, αὐτὸ δὲ τὸ ἕλκος ἠρεθισμἔνον 

εὐρέσκεται μέλαν ἐπὶ πουλὺ 1ἢ ἀκάθαρτον, καὶ τῶν μὲν 

᾿σαρκῶν ἐκπυησομένων, τῶν δὲ νεύρων προσεκπεσουµένων, 

τουτέους οὐδὲν δεῖ ἀναιύχειν παντάπασιν, οὐδὲ τι Φο- 

βεῖσθαι τὰς ἐκπυήσιας ταύτας, αλλ ζητρεύειν. τὰ μὲν 
ἄλλα παραπλήσιον τρόπον, ὥσπερ καὶ οἷσιν ἐξ ἀρχῆς 
ἕλκος ἐγένετο. 

.{ν ’ ” ῤ ον ” - θ , - 

ναψυχὲιν έοικεν ἐπὶ τοῦ γυμνώσθαι φξρειν, ὅπερ 

σηµαίιει τὴν καταγματικὴν ἐπίδεσιν ἀφελόντας, «ὡς ἕλκος 
λ Π Γ 3 Ν ῃ η Γ ῃ λ 

μὲν Φεραπευειν. οὐ γαρ δή τὸ γὲ μηδὲν ἐπιτιθέναι καὶ 

ε{σο αιθιι ἄε σας Παπί ϱαἱρμφαπε 1Πᾶἷο]Ις οοσπο/οαη-- 

ἴατ, αῬίῖ Ίαπ οτία {απῖ; Ῥοῇ Ἠαεο Ρρταεοῖριῖ πε Ῥες οοἩ- 

Γαείαπι ἴεπιρας αἱ]ραίας ε[Τε {α[οῖας βπαπιας, [εὰ οε]ετῖως 

ΓαῬίταμεπίες Ἱάοπθεαπι ομΓαΙοπεπι ο«παπ1 1ρΓε ενιἀεηῖες εξ-- 

Ρο/ωῖῖ αἀππογεαμιΠς. 

ΧΙΥ. 

ε [ πΙλῖ ε[μαπποάί [ε, [εά ἐρ[ωπι ιε]ομτ ἱγγίέαεμπα, πίσγµπα 
να]άε αμῖ [οτάίάιπα τερεγίαϊμτ, ἔμπα «αγο ρμγµ[επία, ᾗι- 

ἔμγµτηφµε εἰίαπα [Πε μὲ πετρὶ εχοϊάαπε. Ἠος ποπ εοπνε- 

πῖε ϱΧ εοῖο πμάατε, πεφµε [ρρμταῖα Ίαεο Εἴππετε, [εά 

ἔπ εειετίὶς εαάεπα Ταξίοπε πιεἀεγὶ, αἴφιμε δὶ ἰπιεῖο υιίηις 

αἀ]εοέμτα εξ. 

ἹΝπαάατε ἀῑσιι ἀναψύχειν, Ίοο ε[ νΙποπ]απι ἀείτα]ετε 
ΓΓγαοίπταο Ἰάοπεαπα, τί π]οις ππϊγαίατ. ΎΝοη επῖπα να] 

πηπ]]α τε Ἱπιροβία παᾶσπα Ῥρχοσ[ας ἔρ[απα τε]ίπαιΙ, [δά αᾱ-- 
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παντάπασιν ἐῷν γυμνὸν ἀναψύχειν ὠνόμασε προσγεγθαµ- 
µένον, οὐδὲ τὸ ἀναψύχειν τὸ παντάπασι δείκνυταἰ τι διὰ 

µέσην ὁδὸν ἐπιμελείας. εἴη δ ἂν µέση τοιάδὲ τες, εὲ τὸ 

ἕλκος, ὡς εἴρηκεν, ἔχον τι τῶν προειρηµένων σημείων κι- 
νηθέντων αὐτίκα τἐλευτῆσαι βούλεταυ τὴν καταγματικὴν 
ἐπίδεσιν, ἐπιμέλειάν τὲ ποιησάµενος τῶν κατὼ τὸ ἕλκος 

ἡμέρᾳ μιᾷ καὶ δευτέρᾳ πάλιν ἐπιδήσαιμεν τὸ κῶώλον, ὡς 
αὐτὸς ἔκέλευσε διὰ τῆς ἐχόμένης λέξεως. 

ιᾶ. 

Τοῖσι δὲ ὀθονίοισιν ἄρχεσθαι χρὴ ἐπιδέοντα ἀπὸ τοῦ οὐ- 
’ -” -” ” ” ” 

δήµατος τοῦ ἐν τοῖς ἀκραίοις πάνυ χαλαροῖοι καὶ ἔπειτα 

ἐπινέμεσθαι τῇ ἐπιδέσευ αἰξὶ ἐς τὸ ἄνω καὶ πεπιέχθαι 
η ” ς / η / Γ 4 ἵ 3 

μὲν µηδαµη. λἠρμόσθαυ δὲ µαλισια κατὰ το ἕλκος τα 
η ” 3 Π - . Π 3 ’ . - ” 4 

μὲν ἄλλα ἐπὶ ἧσσον, τα δὲ ὀθονια τα πρῶτα ταυτα μὲν 
κ κ 3 Δ , Ν | ”ν ος 3 / 

καθαρὰ ἔστω καὶ μὴ στενά τὸ δὲ πλήθος των ὀδονίων 
” ο 3 ο [ 5 α, ’ Ἀ » ϱ 

ἔστω ὕσονπερ καὶ ἐν τοῖσυ ναρῦηξιν εὲ ἐπιδέοιτο 1 ὁλί- Α | 
7ῷ ἑλασσον. 

Πεῖεπ6 Ίο οοπγεηῖέ εκ ἰοΐο ππάατεα, Ἰπεάῖαπι οαΓ8ΙΙΟΠΕΠΙ 

1ηᾷϊσαί, ε[εί απίεπι πιεάία Πα]ασπιούί απαερίαϊα, οἱ 1π 

νι]πετε α]ηιιοᾶ εκ Ρτοροβ!ῖς Πρηϊ αρρατεί, Ἰππρεγαί αϊ 

Ύπαπι Ρείπιαπι [οἰναίις Ἱαποίπτα {γαοιῖς ο[πῦις αοοΟΙΗΠΙΟ- 

ἀαία εἰ Πο ἀίφιε αἰίετο ἆῑε οιγα[ῖο πα ποεγα Ῥο[ι- 

Ἰαπί αἀλαρεαίας, ποπ] θγαππαε ταχ[ας ἀε]σείας, αφ μεπιας- 

πποάπτα [αρ]εοία γετρα ἀεπιοπβταπί, 

αχ. 

Ταπέωπι ᾗα[οίαε Ίαπαε αἁπιοάμπι οτάἰαπίμγ α ἴΙΠΠΟΥΕ φμῖ 

ἐπ εκιγεπηταείδις ε[, ἀειάε [επιρετ [μγ[ωπα νεγ]ς οἵγ- 

οµπιαβαπίµγ, πεφµε µ]ίο πιοᾶο οθαΤΕΙΕΠΙΗΥ; ἐπιάεαπε 

ἔεεπα μἰοεγὶ εοπππποάἰ/{ῇππε, αἰῑδί νετο Ἰακίως υἱποίαπιμγ. 
δίπ αμίεπι Ίαεο ρτίπια ἰϊπίεα ππμπᾶα ποπ απβι[ία εἰ 

εογµτῃ Φφµαε οἰτομπιάατὶ [οἶεπε, μδὶ [εγμίαε ἵππροπιπίμΥ 

φεὶ ΠΙΠΙΕΥΗΠΙ αεφιεπὲ φεὶ ποπ Ἱπι]ο ραμοίοτα [1Πὲ. 4 | 
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Έά, Οµατι. ΧΠ. [259.] ς Εὰ. Ῥα[. Ῥ. (563.) 
[2391] Εν τούτῳ τῷ λόγῳ δῆλός ἐστιν ἐπίδεσιν ἀξιῶν 

ἀρξαμένην ἀπὸ τοῦ οἰδήματος, ὕπερ ἂν ἐν ἄκροις τοῖς πώ- 

λος γένηταυ προσεπινέµεσθαυ παιὰὼ τὸ συνεχὲς ἂπ' ἐκείνου 

καὶ ἀνέρχεσθαυ µέχρι τοῦ καταγµατος, ἕνθα ᾖᾗ ἕλκωσίς 

ἐστιν, ὡς συνῆφθαι τὴν Θεραπευτικὴν τῶν οἰδημάτων ἐπί- 

ὃεσιν τῇ καταγµατικῇ καὶ µίαν τᾶσιν γενέσθαυ διὰ μικρών 
ἐπιδέσεων συντελουµένων. Ἅἀξιοι ὃ αὐτὴν ἠρμύσθαυ κατὰ 

τὸ ἕλκος, ὕπερ ἐσιὶ χαλαρᾶν, σφίγγειν ὃ οὐδέπω. τά τ 
ἄλλα µέρη τὼ κατὰ τὸ κάταγμα κελεύευ, [καθάπερ ἐπὶ τῶν 
χωρὶς τὸ" κάταγμα ἑλκῶν, οὕτω καὶ νῦν ἤσσον πεπιέχθαι.] 

φυλάττει γὼρ ἀεὶ τὸ μᾶλλον ἐκεῖνο πεπιέχθαι τὸ µέρος ἐπὶ 

πάσης ἐπιδέσξως, ὅθεν ἐκθλίβεσθαι βούλεται τὸ ὃ αἷμα. 
τὼς ὃ) ἐπὶ τῶν ἄκρων αὐτῶν τῶν υἱδισκομένων ἐπιῤολὰς 

τῶν ὀθονίων χαλαρωτέρας εἶναι κελεύε, τοσοῦτον αὐτῶν 
μύνον φροντίζων, ὡς εἰς μίαν ἕνωσιν ἐπιδέσεως ἄγαγεῖν 

οὐ μὴν τὸ σύμπαν τῆς ὅλης δεραπείας κεφαλαιον αὐεοῖς 

ἀνατίθησιν. οὐ γὰρ τοιαῦτά ἐστιν ἃ θεραπεύειν νῦν τοὺς 
μελασμοὺς καὶ νεκρώσεις ἀγμῶν ἔοικεν. εἰρήκευ γὰρ ἐπὲρ 
αὐτοῦ κατὰ λέξιν οὕτως" καὶ τὸ οἴδημα τὸ ἐν τοῖς ἄκροις 

Ἱπιρεταί Ίου Ίοοο ταὲ γἰποπ]απα οσίαπι α ἔππιοτο αἱ 

Ἱπ εχἰτεπῖς πιεπιυτῖς α[Πιχρίε Ἱπάε Ἱία εταῖας, αἲ πλ! 

Ἠηιάμπι τε]παααϊ ἆοπεο αἁ ἀρίαπι {αοίηταπι πα Ρρατίε 

εχι]οεταϊῖο ε[ι Ῥοτπραίατ, Πα αἱ ἴπ ππαπι οοπιπηαϊας 

νὶπου]ασα απο ἵππιογεπι ουταί οἱ ᾳποά {αοίαταπι ἀενίποῖε, 

µπαφαθ Πί πιχίαδᾳαο ΙΠΙεΠΠο ᾳαε ρααοῖς οἰτοπίΗρας αἳ-- 

[οιναίαν, «Ἰαδεί αμίεπι {α[είαπι οοπιπιοάΙ[ππιο ταἱοετὶ Ἱπ[-- 

4ετε, Ίου ε[ι Ίακατα εἶε εαίεπας αἱ πια]]ο πιοάο αἀβείη-- 

ραΐασ; Γαρεν οείεγαδ Ὑειτο ρατίε αἴηιε αἆεο Ἰαχία Γγαοίι-- 

γαι πηασῖς εἀ]οῖί, αἱ πηΊπιο οοατοἰοίατ. Ρετρείαμπα επῖπι 

εἰἴε νο]ατί ατοἰῖαδ εαπι ρατίεπα υπο, απἆάε [αηρυῖς εκ- 

Ρτϊπη ἀερεί; πιοπεῖ απίε αἱ 1π εχἰγεπία μας ᾳπαε {π-- 

πηϊάαε [απὲ Εα[οία Ἰαχίιας α]]σείαν, αἆ 14 οοπβΗαπι ἀῑτίδεις 

πἳ νΙπεπ]απαο 1π ππαπι οοπιπίαϊίυτ. Αἲ Ποπ ΡΓορίεγεα 

οαριῖ {οίίμς οιγαΠοπῖς 1 οοπιηαίς ποπ επῖαι 1 εἴϊ 

αωοά 1π ου οα[α τεπιεᾷῖο Πἱ {γαοίίο ραχῖθυς, αὈῖ πάρταε 

(ματ αἴᾳαο επποπϊμηίας, {[εά ἰαπιοπί ἆε 4µο αἆ νετραπι 
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Εὰ, σματί, ΧΠ. [259] ΚΕ. ΒαΓ. . (568.) 
σκληρότερον γίγνεται τῶν τοιούτωνᾳ καὶ εἶ τὸν δάκτυλον 

ἐπάγοις, τὸ ἔρευθος ἐξαείραται καὶ αὖθις ὑποτρέχει ταχέοις 
κατὰ τὸ μέγεθος. ταῦτ οὖν συμπτώματα μέν ἐστιν οἰδη- 
μάτων, ὅθεν εἰκότως τῷ µέλη παντάπασιν αὐτῶν, ὥσπερ 

τῶν μαλθακῶνι οὔτε τὸ κὕρυς ὕλης Θεραπείας ἐπ αὐτὰ 

μετατίῦησιν. 

, 

στ. 
᾽Επὶ δὲ αὐτὸ τὸ ἕλκος ἱκανὸν σπληνίον τῇ Λευκῇ κηρωτῇ 

πεκρισμένον, ἢν τὲ γὰρ σὰρξ Πν τὸ νεῦρον μµιλανθῆ, 
προσεκπεσεῖται. τὰ γὰρ τοιαῦτα οὐ χρὴ δριµέσιν ζη- 

τρεύειν, ἀλλὰ μαλθακοῖσιν, ὥσπερ τὼ πυρίκαυτα, μετὲ- 
πιδεῖν δὲ διὰ τρίτης, νάρθηκας δὲ μὴ προστιθέναε, ἄτρὲ- 

ῃ ο ιν - Ἀ 9 , . , τ 
µέειν δὲ ἐπὶ μᾶλλον ἢ τὸ πρὀσθεν καὶ ὀλιγοσιτέειν. εἰ- 

δέναυ δὲ }ρὴ εἴτε σαὰρξ εἴτε νεῦρον τὸ ἐκπεσούμενόν 

ἐστιν, ὅτι οὕτω πολλῷ μὲν ἧσσον νέµεται ἐπὶ πλεῖον, 
πολλῷ δὲ Οᾶσσον ἐκπεσεῖται, πολλῷ δὲ ἰσχνότερα τὰ 

΄ ” Ἀ ο, 3 ’ Δ 3 ΄ 3 ῃ 

περιξεχοντα εσται, η εἰ τις απολυσας τα Οὔονια ἔπιθείή 

ΓοτῖρΠξ, {ππιος εκἰτεπιῖς ρατθας Ἱπάπτε[οιί εἰ { ἀῑρῖιο 

Ῥτείτενί5, εκρτϊπι αχ 8ο ταχ[α6 οἶίο τεγετΗ!(αχ, Ἠαεο {- 

ππογῖρας [Παρεγνεπ]απῖ; Ίμτα Ισ]αγ ΠΟΠ αεηπε εο5 περ]σῖί, 

αίᾳαε αΡί πιο]]ες ΒΠίέ πεο αἆ εοδάοπι ἀηριί Ῥταεοϊραπα 

1οἱ]ας οπγαίΙοηΠῖ5δ οοπΠΙΤάΠΙ. 

Ἡ ΧΤΙ. 

Ὀ]οετί αὐωπᾶε εἰ μαππµπι ἱπάμεεγε αἶδο οεγαξο ἰπιποίμήην 

[υε οαγο [νε πετυμς εαάετε ἀεδεαε: Πες επῖπι αετία [μ- 

Ρεγάατε πιο επρεᾶἰε, [εὰ παεία ποπ [εοις αἴφμε αἀμ[ίς. 

1π[ωγεν εεγεῖο 4µοφµε ἀίε [οἶυεγε εοπνεπῖε ασ γµήΓις ἆς- 

φἰποῖγες ἔμπι Γεγιίας νίίαγε εἰ πιαρὶς Φα ματι απίε «0Ι- 

ομίε[εεγε αἴφιε αὐ[ἐίπεγε, δείτε εἰϊαπι οροτίει, αδὶ Πι- 

εμγωπα [ιῖ μὲ εἰ εατο υεῖ πετρµς επείάαε, Ἰαο Ταϊίοπε 

μυ Ττιετι πι /εηγετε εἰ οεἰετίμς πιο εχεἰάεγε, αο Ρο- 

αἴπιας ρατιες ᾗετὶ ἴοπρε ῥταεϊ[ίογες φμαπαι [ μἶομς [η-- 

τεῖς τε[οἰωεῖς φιορίαπι εὉ ππεάἰοαππεπεῖ» ρμγβαπείδις πα- 



ο 9 Γ44ΗΝΟ7 ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ 

Οµατι. ΧΠ. 239. 940.] Ἐά. Βα[, Ῥ. (ὅ68.) 
τι τῶν καθαρτικῶν φαρμάκων ἐπὶ τὸ ἕλκος. καίτου καὶ 

ἦν ἐκπέση τὸ ἐκπυησόμενον, Θᾶᾷσσόν τὲ σαρκοῦται ἐκεί- 

νως ἢ ἑτέρως ἐητρευόμενον καὶ θᾶσσον ὠτειλοῦται. πάντα 

μήν ἐστε ταῦτα ὀρθῶς ἐπιδεῖν καὶ μετρίως ἐπίστασθαι. 
προσσυµβαλλεται δὲ καὶ τὸ σχήματα ἢν οἷα χρὴ εἴναυ 
καὶ 1 ἄλλη δίαιτα καὶ τῶν ὀθονίων ἡ ἐπιτηδειότης. 

κ 

4ιὰ τὶ μὲν γὰρ οὐ χρὴ δθιµέσοι δεραπεύειν φαρµάκοις 
τοῖς τοιούτοις ἕλκεσιν, αὐτὺς εἶπεν εἰκάσας πυρικαύτοις 

αὐτὰ, ἐπειδὴ γέγονεν ἐξ ἐπικράσεως τῶν δρ ο καὶ Όερ- 

μῶν χυμῶν. ευθέως δὲ ὃ συγενδείκνυται καὶ πισσηρὰ κη- 

ρωτὴ, ὡς ἔστυ δριμυτέρα τῆς λευκῆς' 1 γάρ του πίσσα 
ὅσον ἐσεὶ θερμοτέρα κηροῦ, κατὰ τοιοῦτον καὶ δριμυτέρα. 

κ. 

{ο1] ᾖν ὃδ᾽ ἄρα ἐξαπατηθῆς ἐν τοῖς νεοτρώτοίισι μὴ 
οἰόμενος ὀστέων ἀπόστασιν ἔσεσθαι, τὰ ὃ ἐπίδοξα ᾖ 

ἀναπλώσαι, οὐ χρὴ ὀθῥωδέειν τὸν τρόπον τῆς ἐητρείης, 

ιγίαιμγ. «απι φεγο μδὶ εποϊάαί φμοᾶ ριμγμ[επέμπα ε[ὶ εἷ- 

εἶμς «ατο ἴπογε[εε εἰ εἰσαιτίς ππαιμγίμς ἱπάιμοείμγ Ίου 

Ῥαείο οΦµαπι [ αἰῖο [μεεμγγατιμπ. Ίαεο οπιπία ἐβίειτ 

εο ρετιίπεπε, μὲ [εἴαηπμς Τεείε εἰ εµππ πποάεγαείοπε ἄε- 

ἰἱβαγε. Έο εἰίαπι οοπεγε τάοπεις Ἱαδίέις, τεἰίσμα υἱοεμα 

γατῖο εἰ α[εἰα φέαπα αρει[[ιππα. 

Γεε]αταν]ί 1ρίε αἀι[οχαπι εκεπιρἰο ΟΥ ΟΓΙΠΠΙ Π]θ- 

ἀἰσαπιεηίοταπαῃ [ας ε]ἠδπιοςί να]πετῖρας ποσσαί, { απϊάεπι 

ονία [απε εκ οαάοταπι αἴηας αοτίαπαι ΓαοσοταπΙ πκίητα, 

σας απο Επιαὶ εἰἴῖαπι ο[ἴεπά[ίαχ αἱρο οεγαῖο αογῖαδ ε[ε 14. 

ααποά Ρίοεπι Μαβεί: ρῖς επ]πι εο ε[ὶ αογίος οεγα 4ο σαἱϊβίογ, 

ΧΥΙ. 

«4ε [ φμῖς ἀεεερίημς γεοεπεῖ ϱµίπεγε πιμ[ίο πιοᾶο επνἰ/ίππαπς 

/ογε, µε ος τεοεᾶαέ, φιοὰ γεοε[]µγωπι [ε, εαπι υἰπεῖεγιαι 

γαιίοπεπι αἀλίδεαξ φµαπι [πιρἰίοες [γαείμταε ρο[ἑμίαπε, 

ε[μαπποᾶί πιεάἰείπαπι πονι ἄεδει ρετείπιε[εετε, φκαπάοφιεῖ- 
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Εά. Οµα:. ΧΠ. [240.] Ἐά. Ῥα[. Υ. (565. 6649) 
οὐδὲν γὰρ ἂν μέγα φλαῦρον γένοιτο, τν μοῦνον οἷος ἔση 

τῇ χειρὲ τὼς ἐπιδέσιας αγαθας καὶ ἀσινέας ποιέεσθαι. 

9 
3 

(564) Οὐ χρὴ, φησὶ, δεδιέναυ τὸν καταγματικὸν τρό- 

πον τῆς ἑατρείας, κἂν ἀποστάσεως ὁὀστῶν φανῇ σημεῖα, 
τίνα ὃ ἐστὶ ταῦτα διὰ τῶν ἑξῆς ῥήσεων µαθήσῃη. 

ιῇ. 
ον 3 3 ” ” 

Ζημεῖον δὲ τόδὲ ἣν μέλλη ὀστέων ἀπόστασις ἐσέσθαυ ἐν τῷ 
΄ ή ”ν 3 “ .) Δ « ν - 

τρὀπῳ τούτῳ τῆς {ητρείης, πὺον γὰρ συχνὸν ῥεῖ ἐκ τοῦ 
-. τἝ.. ” , 

ἕλκεος καὶ ὀργᾷν φαίνεται. 

” , τ Δ 3 ας} ω 3 Γ ” ο 

Όταν πλέον ᾖ τὸ ἀποθῥέον πῦον ἢ κατὰ τοῦ ἕλκους 
μέγεθος ὑποπτεύειν χρὴ, πεπονθέναι τὸ ὑποκείμενον ὁστοῦν. 

ἑὼν οὖν καὶ ὀργῷν φαίνεται, τουτέστιν ἐπειγόμενον προς 
η ».’ : λ 3 , ” » ” ) 

τὴν ἀπὀκρισιν τὸ πεπονθὀς µέρος, ἔχης ἂν δη βεβαίαν 
” ’ εἰ .” » ’ 

τὴν γνώσιν. πὀθεν οὖν ὅτι πρὸς τὴν ἀπόκρισιν ἐπείγεται; 
πρὠτον μὲν ἐξ αὐτῶν τῶν χειλῶν τοῦ ἕλκους οὐκ ἐθελόν- 

ἄεπι πι]]μπι ἵπρεπς ππαἶμπι αμρογέαδἰι, ἆμπι ρο[[ιὲ πιοᾶο 

γεοῖε εἰ εἰίγα ΠΟΧαπι πιαπι ἀευιποῖγε, 

ΤΈίπιετε, ἀποιῖξ, ΠΟΠ οροτίεί πιοᾷυπα α[]σαπά {γαοι- 

ταο Ιάοπευπα, αμαπηνίς τεσε[ατῖ ος Ἰπά]οία [ο ο[ἴεπάάπ. 
Ουαεπαπα Ί]]α Επί ρτοχἰπιῖς νετρῖς βάάῑ[Οθδ. 

ΧΥΠΙ. 

Τεπιηειαπέ αμίεήα Γεμγμηι ε[ε µε [ιὸ ομγαῖοπε Ἰας ο[]α 

γεοεᾶαπε, ομοᾶ Ἶρις εω µίοετε απιμἰίις ρτο]ιε ει υἰὰε- 

ἔμγ αἆ εκἰ ια [ε[ἐίπατε. 

Ὀρί οορίοῄας απάπι Ῥτο π]οθγῖς πποάο Ῥα5 Γεγαίατ, 

νετεπάμιη ε[ πε [αῬ]εοίαπι ο νυἰαίαπι Πἱ; [εά Π Ῥταείιεγ 

14 νἰάείας αἆ οσϊίαπι Γεβίπατο ᾳποά ὀργᾷν ἀῑπίε, Ίου ε[ὲ 
{ {εβιπαπίεγ α υἱίϊαία ρατίο εχρε]]αίατ, Ίαπι οετία τες ε{ῖ. 

Αί ππάο οοσπο[οεπιὰ5 ππεπΙΡτιπα {είπανε αἆ εχρε]]επάαπα Ὦ 

Ῥνϊπιηπι εκ οεἶδ Ρ]αβαε φπαθ 1πίες {6 πο οοπιπηϊἑαπίας, 
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Εά. Οµ8ττ, ΧΙ. [510.1 Εὰ. Βα[, Ῥ, (564.) 
των συνιέναυ πρὸς ἄλληλα, διισταµένων τὲ καὶ ἐκτρεπομέ- 

Στ ἀἃ - εφ ΄ 39 ’ 3 ” / νων, εἶτα καὶ τῆς τοῦ κάµνοντος αἰσθήσεως ἐν τῷ βάδει 
κινήσεώς τινος ἁἀμυδρᾶς αὐτῷ Φφαινομένης, ὅταν ἔστ ἂν 

3 .- .ι Ε] , ’ 

ἁπαγαγων τῶν ἄλλων ἅἁπάντων τὰς αἰσθήσεις καὶ τὴν δια- 
Β , - Ν ” ο 

γοιαν ἐκείνῳ μόνῳ τῷ µορίῳ προσέχη τὸν νοῦν, ἐν ᾧ τὰ 

προειρηµένα συμπτώματα. 

9’. 
1Γυκνότερον οὖν μετεπιδέεσθαι διὰ τὸν πλάδον, ἐπεὶ ἄλλως 

τε καὶ πυρετοὶ γίνονται, καὶ ἣν μὲν κάρτα πιέζωνταυ 
ὑπὸ τῆς ἐπιδέσιος, καὶ τὸ ἕλκος καὶ τὰ πἐριέχοντα ἐσχνα. 

Οὕτως οὖν εἴωθεν ὀνομάξειν τὰς περιττὰς ὑγρότητας, 

εἴτε λεπτὠν κατὰ τὴν σύστασιν ὑγρῶν εἴτε καὶ παχυτέρων 

εἴεν, ὥσπερ νῦν ἐστι τὸ πῦον ὑπὲρ οὗ προείρηκεν, ὅτε 
συχνὸν εἴωθε ῥεῖν, ὅταν ἀφίστασθαυ μέλλη µόριον ὁστοῦ, 

{εὰ ἀεμϊ[εαπε εἴ ἵπ Ιπίετίογα νετιαπίατ»; ἀεϊπᾶς εκ Ποπιί- 

ηῖς Γευία απ εχίσααπι απεπάαπι πηοίαπαι Γεπίτο ΠΡΙ ἴπ 

αΠΠογίθης ρατῖρας νιάείας, ιαὈί οείεγα» ποπ Γεηία, ΠΟΠ 

ΒΠΙΠΙΟ αἀνετίεηδ Ἠαπο ππαπι ορ[ειγεί, οαἵ Ἠαεο {πρες- 

γεπΙμηῖ, 

ΧΙΧ. 

Εε[οῖνετε ἰβίεμγ αο ἀε[ίδατε [τεφμεπεῖμς ορογεεε οὗ Ἱι- 
πιογὶς αδιωιάαπείαπα, Φμμπι αἰϊοφμίι [εῦγες εποἰέεπέμγ εξ 

πμἶεμς εμπα Ἰεῖς Φφµμαε ρτοπῖπια [μπε, [ πἰπείγμπι υἱπομ[ίς 
εοατοεπέμί η επιατοε/οαπΕ. 

Ηπαπιοτῖς αραπάαηίῖαπι, αἱ Γοίας εΠ, αρρε]]αί πλάδον, 

Γεα ἴεπαί Παδρίία Πε, Γεα ογα[[ο αααίε παπο ε[ὶ Ρις, αιοά 

απαπἆο ῥρατς απαερίαπι αἳ ο{[ε τεοε[ηπτα ε[ι, ἀῑκίί οορῖο- 
Πας εγαἆετε, 
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κ. 

Ὅσα μὲν οὖν Λεπτῶν πάνυ ὁστέων ἀποστάσιες οὐδεμιῆς 
μεγάλης µεταβολῆς δέονται, ἀλλ ᾖ χαλαρωτέρως ἐπιδεῖν, 
ὥς μὴ ἀπολαμβάνηταυ τὸ πῦον, αλλ [2441] εὐαπόρῥυ- 

τον ᾖ καὶ πυκνύτερον μετεπιδεῖν, ἐστ ἂν αποστῇ τὸ 

ὀστέον, καὶ νάρθηκας μὴ προστιθέναυ. 

”ν τισι μὲν τῶν ἀντιγράφων 1ωρὶς τοῦ μεγάλης ἁπλῶς 

}έγραπται, οὐδεμιᾶς μεταβολῆς καὶ δοκεῖ τοῦτο εὐλογώτε- 

ϱον εἶναι. τριιτῶς γὰρ ἐξαλλαττόντων τὲ καὶ µεταβαλ- 

λόντων τὸν καταγματικὺν νόµον τῆς ἐπιδέσεως οὐκ ἂν εἷ- 
πὲν ἁπλῶς οὕτως οὐδεμιᾶς μεταβολῆς, ὅπου καὶ μετὰ τῆς 
προσθήκης ἴσως τις ἐγκαλέσευ καὶ Φήσει ψεύδεσθαυ τὸν 
ἄνδρα χαλαρώτερά τὲ κελεύοντα νῦν ἐπιδεῖν τὰ ὀθόνια καὶ 
πυκνῶς λύοντα μειεπιδεῖν καὶ νάρθηκας μὴ προστεθέναι" 
καὶ τέταρτον τὸ καθύλου δηλονότυ παρηνημένον ὑπ αὐτοῦ 

τὸ πλῆθος αυξάνειν τῶν ὀθονίων, ὅταν ἐκλύσης αὐτῶν τὴν 

τάσιν ἢ νάρθηκας μὴ προσφέρειν’ ἀλλ ὅ γὲ τρόπος τῆς 

ΧΧ. 
Έγβο δι επ[ρεοιαίο ε[ξ εεπμῖμπι ραγείωπα φµαε αὖ ο[]ε 

γεεεάαπε, Παιιά ππμίέμπα εωρεάἰὲ νατίατε, [α[οία ἑαπειῖα 

ἰαπίογ εἰγεμπα[ίβείιμγ, πε ρις Τεεπεαιμνν [εά επίέωπι ᾗα- 
οἴἶεπι αθεαι εἰ ἅμπι οὗ τεεεάαε, [αερίις [οἴυαξιγ αο 
ἀείίδειμτ, [ετιίαέφιιε οπηπὶ πιοᾶο υἱξεπέμγ, 

Τα απἰραςάαπα εχεπιρ]1ς Ππιρ]οϊίετ Ιερ]ιγ ναΤΙΑΓΕ ΠΟΠ 

βἀ]εοῖα Ρρατίίου]α πιεί, {εὰ ας Ἡ {Πἱ 1]]απι αά]ῖοὶ 

ἀεβροτε: παπα ϱππα τα[Ιο {γαοίιγας αἱ Πράπ ας ἴτιραςδ πιος1θ 

νατία ΠΙ πιιείατα«ε, ποπ ἀἰοετεί βπιρ]οϊίετ; αιί εΧρε- 

ἀῑὶ νατίατε, αααηάοφιΙάεπι αά]ία εἰίαπα ρατίίοι]α σπιζέμτα, 

ἀῑσεί αἰῑηιῖς ΗἩιρρουταίεπι {α][α ρταεἀἰοα[]ε, Ρτορίετεα φαοά 

Ἱπιρετεῖ παπο αἱ {α[οία Ἰαχίος Ἰηγο]γαίατ, πί [αερίας τε- 

[ο]ναίπτ αο ε[Ισείασν αἱ {ετα]ας ποπ Ιπιροπαπίαχ, εἰ ααατίο 

1 αιοὰ 1π υαηῖνετ[απι αὖ ἀρίο ῥταεοιρίίας, τί {α[οίαγαπι 

πωμπεχας αμρεαίατ, αὈὶ νο] Ἰακίας ἀειίσαπίας νεΙ Γετα]αο 

οπιαηίατ. Ῥεὰ αποά [ετναίας ε[ πιοάις 1ο νἰποῖεπαϊ 

ΟΑΙΕΝΌ5 ΤΟΛΜε ἉγΙΙν ῬΑἩΏ5δ ΙΙ. ΐ Νπ 
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ἐπιδέσεως ὁ καταγματικὸς ὅστις φυλάττεται, πρὸς ὃν ἆνα- 

φέρων τὸν λόγον εἶπε μὴ δεῖσθαι μεγάλης μεταβολῆς τὴν 
ἀγωγήν. ὑποδεσμίδι τε γὰρ χρήση καὶ ἄρξη μὲν απὺ τοῦ 
πεπονθότοςς, ἐπειδὴ ἐπιδήσεις τρὶς αὐτῷ περιβάλλων ἄνω 

τελευτήσεις τοιαῦτα μεταξὺ χρησάµενος τῇ νομῇ τῶν ὀ8ο- 

νίων, ὁποίαν ἐδίδαξξ σὲ, καὶ τὴν β ἐπιδεσμίδα πάλιν ἐπι- 

βάλλειν μὲν τῷ αὐτῷ τὀνῳ. τὴν νομὴν ὃ᾽ ἐπὶ τὸ κάτω 

ποιήσεις καὶ παλινδρομµήσεις ἄνω τὰς ἐπιβολὰς τών ὀθο- 
νίων χαλαρωτέρας ποιούµενος, ἐπιθήσεις δὲ τοὺς σπλῆνας 
ἔξωθεν, ὡς ἔμαδες, ἐπιδέσμους τὲ κατ αὐτῶν, ὡς ἐδι- 

δάχθης ἅπαντα τῆς καταγματικῆς ἐπιδέσεως. ἐὰν μέντοι 

μεγάλων ὁστῶν παρασχίδα ἀποστήσεσθαι προσδοκοῖ, τὸν κα- 
ταγματικὸν νόμον τῆς ἐπιδέσεως οὐκέει προσάγει καθ ὅ 
τι δηλώσει διὼ τῆς ἐχομένης ῥήσεως. εἰκότως οὖν νῦν ἔφη 

μηδεμιᾶς μεταβολῆς μεγάλης δεῖσθαι εἰ δὲ καὶ χωρὶς τοῦ 
μεγάλης εἴη γεγθαμμένον, ἀκουσύμεθα λέγονιος αὐτοῦ, μὴ 
μεταβαλεῖν τὸν καταγματικὸν τρόπον τῆς ἐπιδέσεως. κατὰ 

μηδὲν γὰρ καὶ γε ὑποδεσμίσι χρῆται ταῖς ὑπ' ἐκείνου καὶ 

απΐ Ρετποί αἆ ΓΓαοίηγα οπ]ας Ἰ]αδιία ταίῖοπε ἀῑπιί ἵπ 

οὐχαίίοπθ, Ἠαιά πι]ίαπι εχρεάΙί ναγῖατο. Ἐα[οιΙς επῖπι 

πἰεπάσπι 4υαε ῬΡΤίπιο ἀπ]οϊαπίας, απατά ππα ἃα υΠαία 

Ρατίο οτίαν βί ἴετ Γαετῖί Γαρεν Ἱρίαπι γο]αία, ἀε[ιπαί 1π 

Γαρεγ]οσὶ Ρρατίθ, εοαῖθ πηοάο Γεταίπτ 4πο απίο Ρτορο[α1ίς 

α]ίεγα Ι{επι 4παε [αρεχ ῥρεῖοτεπα {εγίας αΏ εαάεπι ρατίο Ἱη- 

οἱρίας, ἴαπι ἀθοσ[απα ἀποία αἆ Γαρεγίοτα τεγεγίαίαγ π]ηαδ- 

απο ατοίείων. Ῥαππί ᾳαοφαθ εχἰγίη[εοας Ππάπεεπάϊ αἆ ευιι- 

ἄεπι πιοάμπι ο«πο 1 Ρτίοσίριας ἀεο]ατανίιι εἰ {αρετ Ίος {α- 

Γοῖας ἀαπᾶαθ. Όιπας οπιηῖα ἀοουῖῖ αδί νΙποα]απι [γαοίυταθ 

Ιάοπεαπι ἀπάϊοανα,. Αί Π Γι[ρίοιο εΒ πο σταπάίοι ο[[φ 

ἱε[α τεοεάαί, Ποπ απιρ]ῖας αἆ ᾳἩεπι πποάπα {Γοίιγᾶε Ῥο- 

Πα]απί ἀενιποῖι, αἱ Ρεϊπια νετοῖς Γαρ]οίιεί, ἆατε Ιδίως 

Ἠϊο [οτΙρ[Πέ, Παιά πια]ίαπι εκρεά]ί ναχίατο. Όποά[Π ἆε- 
ἐταοία ρατιῖου]α πιεµ[έμπι Ἰεραπιας αμάἴεπιας 1ρ[απι αΠεγει- 

ἴεπι, ποπ πιπίαηάαπι ε[]ε χαϊϊοπεπι ἀε]ίραπαϊ απαε αἆ {τα- 
οίμγας Ρο[ία ε[ι. ΝΙΙΙ επῖπι πιονεῖ, «παπι Ππη]ίες αἴηαε 

ἵπ εα Γα[ος 11118 πἰαίαγ ᾳπάθ ρτῖπιο ἀπ]οϊαπίαν οἱ ἀε]ίσατο 
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Εὰ. Οἶιατ, ΧΠ. [ο1.] Γὰ. Βα[, Ῥ. (564) 
τὴν αρχἠν τῆς ἐπιδέσεως τὴν αὐτὴν ποιεῖταυ καὶ τὰς πρω- 

τας ἐπιβολὰς καὶ τὴν ἐφεξῆς ἐπινομήν. καὶ μετὸ ταῦτα 
τοὺς σπλῆνας ὡσαύτως ἐπιβάλλευ καὶ τούτους αὐτοὺς ὁμοίως 

ἐπιδεῖ, τὸν αὐτὸν δηλονότυ τρόπον φυλάττει. 

’ 
κα. 

“Οκόσοὶς δὲ μείζονος ὀστέου ἀπόστασις ἐπίδοξος γένηται, ἦν τὰ 

ἐξ αρχῆς προγνῷς ἤν τε καὶ ἔπειτα μὲταγνῶς, οὐκέτι τῆς αὐ- 
τῆς ἐητρείης δεῖται, ἀλλὰ τὰς μὲν κατατάσιας καὶ τὰς διορ- 

θώσιας οὕτω ποιέεσθαι, ὥσπερ εἴρηται. σπλῆνας δὲ χρὴ δι- 

πλοῦς, πλάτος μὲν ἡμισπιθαμιαίους μὴ ἑλάσσους. ὁκοῖον δὲ 
ἄν τι καὶ τρώμα ᾖ, πρὸς τοῦτο τἐκμαίρεσθαι μµῆκος δὲ 

Εραχυτέρους μὲν Ολίγῳ ἢ ὥστε δὶς περιικνέεσθαι περὶ 
τὸ σώμα τὸν τετρωμένον, µακρατέρους δὲ συχνῷ ἡἢ) ὥστε 

ἅπαξ περιικνέεσθαυ. πλῆθος δὲ ὁκόσους ἂν ξυμφέρευ 

ποιησάµενον, τούτους ἓν οἴνῳ µέλανι αὐστηρῷ βρέχοντα 
χρὴ ἐκ µέσου ἀρχόμενον, ὡς ἀπὸ δύο ἀρχῶν ὑποδεσμὶς 

ἀποῖρίαί, αο Ῥτίπιο οἴτομπιαραί Ῥοβεααπε αἀάμοαί, 1ἴεπι 
Ρ8ΗΠΟΡ αεπε Ιπ]]οϊαί εἰ α]]ρεί, αποὰ πΙΒῖ] ο[ί α]]πά 4 παπι 
εαπάεπι γαϊϊοπεια {εγνατθ. 

ΧΧΙ. 

“ιτ ομΐδις βγαπάϊἰμο [ταρπιεπέμπα ἐπ/ρεοίας αὖ ο[]ε τεεε[- 

Γωγωπα, [τυε ἰπὶεο ρταε[επ[εγὶς [υε γο[ίεα οεοβπουετίς, 
ποπ απηρ[ίιμς εαεπι ππεάιείπα ορις ε[ξ, /εᾶ φιοὰ αἆ ἱπ- 
εεπάεπάμτα ππεπιύγπα ασ ἀἰγισεπάμπα ρετεἰπεὲ ἰάεπι [ιεγὶ 

ἀεδει. Βαππὶ υεγο ἀμρ[ίοςς [πὲ, ποπ απβι[ίογευ Φιιαπῖ 

μὲ ἀοάταπεις ἀἰπιιάίμπια αεφµεπὲν οµα ἵπ τε οοπεεπιρἰαγὶ 

οµοφµε υμίπις εμ]ιαπιοᾶί [ὲ ομοτίέεε; ἔμπι φμοά αἆ 

ἰοηβίεμάίπεπι ραμίο Ὀγευίογες φµαπι μὲ Πεῖς [γα ςξιῖα ΊπΕΠΙ-- 

ὑγμπα εοπιρἰεοίαπίμγ, πιμίίο αμῖεπι ἰοπρίοτες οµαπι μὲ 

/επιεί; Ιἰοῖφμε ἨΗΠΙΕΤΟ [πε φμοῖ Τες ρο[μία. ἸΤϊιοε 

αμίεπα ἴπ υἶπο ΠΙΡΤΟ αμ[ίετο ῥγίππωτη ππεᾶϊϊ [ωρεγζεπεμγ 

Ρετίπάε ας [α[εῖαε, φµαε α ππεᾶϊϊς οτ[αε ἴἵπ µέγαπιφµε 

Ῥαγίεια αἰεγα]εμεμγς Ρρο[ὲ Ίαεο αἆ [βιγαπι α[είαε ἄει-- 

Νπ 9 
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ἘΕά. Οπματι. ΧΠ. [95441. 949.] Ἐά. Βα[, Ῥ. (564.) 
ἐπιδεῖταιν περιελίσσειν, κἄπειτα σκεπαρνηδὸν παραλλάσ- 
σοντα τὰς ἀρχὼς ἀφιέναι. 

[242] Περὶ τῆς ἐπιβολῆς ἐπιδέσμου κάν τῷ κατ 
ἐητρεῖον εἶπεν ἁπλοῦν, εὔκυκλον, σκέπαρνον. ἔστι δὲ σκέ- 

παρνον αὐτὴ περιβολὴ βραχυνοµένη ἀπὸ τῆς εὐθείας καὶ 
κενουµένη πρὸς τὸ πλάγιον, οὕπω ὃ οὖσα λοξὴ, λέγουσα 
δὲ κατὰ τῶν τεκτόνων σκέπαρνα, διότι βραχὺ τῆς εὐθείας 

ἐγγίγνεται πρὸς ὑποκαμπὴν οὕτως ὠνόμασται. τοὺς σπλῆ- 
φας οὖν κατὼ τοῦτο τὸ σχῆμα αξιοῖ τῆς περιβολης τὸ κα- 

τεαγὸς κῶλον περιλαμβάνειν, οὕτως περιτεθειµένους ὥς ὑπὸ 
δυοῖν ἀρχῶν ἐπίδεσμος ἐπιδεῖται, τουτέστο τῆς µεσότητος 

τῶν σπληνών, πρώτως ἐπιβαλλομένης τῷ κώλῳ, εἶτα τῶν 

οἷον σκελῶν τοῦ σπληνὸς, οὐ κυκλοτερώς περιλαμβανόντων 

τὸ Φεραπευόμενον µέρος, ἀλλὰ ἐγκλινομένων ὀλίγον ὥς ἆλ- 
λήλων συμβαλεῖν κατὰ τὸ ἀντικείμενον µέρος ἢ ὅθεν ἤρ- 
ξατο καὶ γενέσθαι τὴν συαᾳβολήν αὐτῷ τῷ γ γράμματο 

παραπλησίαν, ὕὅπερ εἰ κυκλοτερώς ἐπιλειχῦ Ησεται, οὐκ ἂν 
ἐγένετο, συμβαίνει γὰρ τοσούτῷ περιλαμβανομένου ἅπαν- 

(μπα εαρμὲ αἆ [η] εγίογεπι ρατέεπιν [πῖ[έγωπι αἆ ἄει-- 
εε’τογεπα ρτοεεᾶαἕξ. 

ἵπ Ἰρτγο ἆε ο[ποῖπα πιεᾶϊοϊ ἆε οἴτοιία {α[οίαρ ΊποιΕ, 

Ππιρ]ες ονρίου]ατὶς α[οία. ἘΠ α[οία Ὀγενῖς 1]ε οἰτοπίίας 

ᾳπῖ τεεία5 Ιποῖιρίεης αἆ ἸΙαΐαπς αἰίταμτίατ, ποπάσπι ἴ8πιθα 

ε[ι οῬ]ίααας, ἀεβπϊίηαε αἆ ΠπαϊΠίαάϊπεπι α[οῖαε οἱια {αμγῖ 

υἱαηίατ, Ἰναπιᾳπθ α τεοία Ιἶπεα ραα]απι τεοεάεπς «γνα- 

ἴασ, υπάς Ποπιεπ α[οῖας ἱταχῖί, Ἰπ Παπο Ἱβιίαν Πριγαπι 

ΡγαεεῖρΙε τί ραππῖ [ωρες {γαοίαπι ππεπιργαπι Ιπιροπαπίατ, 

εογαπιᾳαθ οδρ]ία ἀμοεαπίπσ, ποπ [εοις αἴηαε αδὶ {α[οῖαε α 

πηεζ1]8 οτ[αε νἰποἰαπίας, Ίου εί πῖ ραππῖ Γαρες ΠΠΕΠΙΒΓΙΙΗ 

πιεζ ρεῖπιαπα ἀοπίατ, ἀεϊπάε 6οταπῃ οαρῖία ρετ νυΙαίαπα 

Ίοοσπα {εγαπίας, Ἠποῦ Ἱπ οἵὔεπ, [εά Ῥραα]α]απι Ππο]παγϊ 

Πο υἱ α οοπἰχατία ρατίε αἴφιε ἱποερετῖπί αἆ χ Πίειαε βπηῖ- 

Ἠπαάίπεπα ἀπίεγ [ο οοπιπηἰαπίμς. Όιποά ποπ Πετεί, { 

οἵγοιπιββεγεπ!ιχ 1π οχΏεπι: παπι αιιας Ἱία Ῥτουεάιιηί ρ]θπο 



ΙΗΡΙ ΑἵΜ ΑΝ ΣΠΟΜΝΗΜΑ 1. οθό 
Ἐά, µας, ΧΗ. [42.1] Εά. Βα[. Ῥ. (ο64, 6θδ.) 
τῷᾷν ἀλλήλοις ὄντικρυς. τὸ δὲ µῆκος τῶν σπληνῶν ἐδήλω- 

σεν ἐκ τοῦ φάναι, βραχυτέρους οὐκ ὀλίγῳ δεῖ ὑπάρχειν 1 
ὥστε τὺ δὶς ἀλλήλων ἀπαντῆσαι. µμακροτέρους δὲ πολλῷ 

ἡ ὥστε ἅπαξ' ῥούλεται γὰρ πολλάκις ὑπ αὐτῶν κρατεισθαὀ 
τὸ (566) κῶλον, ἅπαξ ἑκάστου περιλαμβάνοντος αὐτό. 

γίγνοιτο ὃ᾽ ἂν οὐκ ἀσφαλὴς ἤ κράτησις, εἰ καθ ὃν απήν-- 

τησεν ὃ σπλὴν αὐτῷ τόπον ἐπαύσατο μι προσεκτάσας ἔτν 
καὶ προσεπιλαμβάνων το µέρος τοῦ κώλου. σχεδὸν γὰρ τὸ 
ἥμισυ βούλεται περιλαμβάνειν αὐτὸ τοὺς σπλῆνας ἓκ τοῦ 
φάναι, μὴ ὀλίγῳ μὲν ἤσσους εἶναι δεῖν αὐτοὺς ἢ ὥστε δὺ-- 
νασθαν περιληφθῆναι τὸ κώλον, συχνῷ δὲ µείδους ἢ ὥς τὸ 
ἁπαξ. ένοιτο ὃ ἂν τοῦτο κατὼ μέσον αὐτῶν παυσαμένου 
τοῦ κατὰ τὸ κὠώλον κύκλον, ὥστ εἴπερ ἔμ.λλον ἐσεσθαυ πο- 

διαῖου τὸ μῆκος ἅπαξ περιληψόμενου διπλασίους αὐτοὺς γὲ- 

φοµένους δεῖ συμπεριλαμβάνειν. ἐὰν οὖν ἓν τῷ µέσῳ παύ- 
σονται, τοσοξιον ἔτο προσθέντὲς τῶν ἅπαξ, ὕσον ἀπελεί- 

φθησαν τοῦ ὃν ἑνὸςρ καὶ ἠἡμίσεος αὐιοὺρ έσεσθαι ποδύς. 

ἀπῖετ Γε οοειΠί, Ῥαπποχαπα ]οηριαάίπεπα ἀπάἰσανΙς αππι 
{πᾳα, Ραμἱο Ῥχεγίοτε ἁ μαι υἱ 9 {γασίαπι πιεπηβεπι 

σοπιρ]εοίαπίας, πιμ]ίο απίεπι ἸΙοηρίογε Ύµππι αἱ Γοπιε]. 

Ρταεοῖριι επί ππεπι γατα αὖ 5 {αερῖας εχοὶρῖ, [ο αἲ 

Πηςα]ῖ {επιεὶ ἀρίαπι απρ]εοίαπίατ, ΔΑί πο οοππετεπῖ 

Πγμαϊίετ, { πα Ρρατίο οοιωπαϊἑἑπίατ, εδάεπι Ππίτεμίας, 
ηθΠθ π]ίχα Ῥτοσεάετεπί αίαπιᾳας ππειηγ1 ραγἰάοσ]απι οοπι- 

Ρ]εοίεχεπίς, Έετε αιίεπι ἰοίίας πιεπι οτί ἀἰπιϊάίαπα {[ο- 

ομπάο ραππῖς Ιπνο]γεπάσπι ε[ε Ιπίε]]1δΙί, αααπι  Ιπφαῖῖ, 

Ρραπ]ο Ὀτεγνίογεν ο«μβπ αἱ Ῥὶς Γαοίαπι πιεπιΌγαια οοπιρ]θ- 

οἰαπίας, πια]ίο αμῖεπι Ἰοησίοχος Πα Ἡἱ {επιε, Οποά 

ἴαπε οοπϊησεί αδί 1 ἁἰπιά σπα. πιοπηργϊ απορίτπαι απιρ]οχϊ 

ἀείιπαπί. Όματο { Ραηπὶ Ρρεάσ]ς, τί ριία ]οηρί(αἁϊπ]Β 
ἰοίμπι πιεπιρταπι [επιεὶ Ιπγο]ναπί, ἆμρ]ο Ιοημίογςς ε[ε 

οοπγεηϊεί αἆ Ίιοο αἱ Ῥϊ ῥταεβατε Ιάειι ροβηί; {Γεὰ 
[πουπάο π]ίτα ἀἰπιϊόίιπα Ώοι {ογαπίαχ, «ο Ιοηβίογεο η 

φπαπα αἱ [επηεὶ ἰοίαπι ΠΙΘΙΙΡΓΙΠΙ εχκοἰρίαπξ 41ο Ὀγενίογες 

{απί απ. αἱ Ἰάεπι Ες ε[ῃοίαμί, Ἐτυπί ααἰεπ Πο [ε[ᾳυῖ- 
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ἀκριβῶς οὖν κατασκεψάµενος τὸ πάχος τοῦ κώλου στοχά- 
σασθαι τηνικαῦτα, τηλικούτους ποιῆσαι τῷ µήκευ τοὺς 

σπλῆνας, ὡς μιᾶς καὶ ἡμισείας γενέσθαι περιβολῆς, εἰ δὲ 

μὴ Θαῤῥῶν σου τῷ σιοχασμῷ Βατέρῳ ὁκόσῳ τῷ ὑγιεῖ προσ- 
περιβάλλων αὐτοὺς ἀκριβῶς ἂν εὗροις τὸ μῆκος. εὔδηλον 

δηλονότε συνεχεῖς ἀλλήλοις ἐπιβαλεῖν χρὴ τοὺς σπλῆνας, 
ὡς μηδεμίαν αὐτῶν μεταξὺ λείπεσθαι κενὴν χώραν᾽ οἴνῳ 
δὲ αὐτοὺς κελεύει βεβρέχθαι, κατὰ μὲν τὴν χροιὼν µέλανε, 
κατὼ δὲ τὴν γεῦσιν αὐστηρῷ δηλονύτι καὶ κατὰ τὴν σύστα- 

σιν, ὁποῖός ἐστι παχύο. ὠφελιμώτατος γὰρ ἁπάντων οἴνων 
εἰς τὰς τοιαύτας διαθέσεις ὁ µέλας καὶ αὐστηρός" τὸ μὲν 

κοινὸν ἀγαθὸν ἔχων οὗ χάριν εἰς ἐπιβυλὰς ἑλκῶν παρα- 
λαμβάνεται, τών ὃ ἄλλων οἴνων τῶν στευφόντων αδήκτό- 
τερος ὦν, ὅπερ οὐ τὸ τυχὸν ἀγαθόν ἐσειν ἐν ταῖς τοιαύ- 
ταις θεραπείαις, ἐπειδὴ διὰ τὴν ὀδύνην ἐδιδάχθησαν αἳ 

σλεγμοναὲὶ γενόµεναι, δι ὃ κἂν μὴ λίαν αὐστεηρός, ἀλλα µε- 

τρίως ᾖν τοιοῦτος ἀμείνων ἐστείν. ὀδύνην γὰρ ὁ λίαν αὐ- 
στηρὸς φέρει συνάγων καὶ πιλῶν τὴν σάρκα περαιτέρω τοῦ 

Ρεᾶαιε. Ι)σεπτεν Ιρίίατ εοπίεπρ]ατὶ ππεποὈτί ογα[Παά]- 
πεπι οροτίεί εἰ 4ε Τρία ΡαΠπποσυπ Ιοησϊαάίπεπη οου]εοίατε, 

εοξαε ἰ8ηΠίον αἀπιογετε πῖ ῥρτίπιο οἰγοπίία {οίσπι, Γεοιπάο 

ἀππι]άίαπι ἀππιίακαί οοπιρ]εοίαπίωτ. ὉὈδί π]ηας ἴμαε 60ΙΙ-- 

Πεοίαχαε οοηβάαν, { εοδ [ωρεν Ππίερταπι ππεπρταπι 1πάιι- 

οθ, αἆ πησαεπι Ἱ]οηριίπάίπεπι τερετῖθ. [Εισαι ααἲεΠι 

ποπ εβ οααἶπ ραηπὶ 1 οοἩΒεγετο 1πίετ [ε ἀερεαηί, τί 

ημ]]απα ἀπίεχ 1ρ[ο6 1παπθ Γραΐίαπι τεπφμαίατ, Πος ἀοοεῖ 

ες νίπο πιαἀεβεσῖ, ααοά οοἱογτθ πίδταπα Πἱ, υβα αυ[ίε-- 

χαπια» Παβία γετο ααα]ε Ἰ]αδπιοὰϊ γίπαπι εβ, ΡΙεπΙα 

νιε]ῖοεῖ: παπα εκ ομποῖῖς νἱπῖ σεπετῖθις αἆ Ἠαεο νυΏῖα ἵὰ 

ορπησπι θ{ὶ ᾳμοά πίρταπι εἰ απ[ετάπα εβ,. (Οοπιπιαηῖς 

επῖπα 111 ρταίῖα εἴ, οἨ «απ 1 πσετάπι υ]που]ῖ 1πρετί- 

τάσ, Ῥταείεγυαπι ομῖα πας πποτάεί Ύαµαπι απά νίπαπι 

ες αἀβτιπρεπίῖρας, ααοᾶ ρειπιαρηϊ 1π ε]ιασπιοᾶί οὐταίΊοπε 

τεζετῖ, ΟΠεη[απι επῖπι εβ [ας ἀο]ογτε ἹπΠαπιππαίίοπεπα [8 

οοπεῖρεγε, 4 πατε ροίῖαβ ε[ὶ αποά πιοᾶῖοε απάπ οιιοά νε- 
Μεπιεηῖετ αὐβετηπι εἰ, αΠαπάοφιϊάεπι Ίου ἀο]οχεΙα Πιο- 
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προσήκοντος' ὅθεν [245] οὐδ' ὁ λεπτομερὴς κατ οὐσίαν, 
οἶόσπερ ἐστῖν ὁ λευκὸς ἢ Σανθὸς ἢ κιῤῥὸς ἐπιτήδειος. ἐν- 

ὀνόμενος γὰρ εἰς ὅλον τὸ βάθος τῆς ἡἠλκωμένης σαρκὸς 
αἴσθησιν ὀδυνηρὰν πλέον φέρσι διὰ τὴν γιγνοµένην ἐν ἕαυ- 
τῇ σφώξιν τὲ καὶ πίλησ.ν. ὁ δὲ παχυµερὴς, ὁποῖος ὁ µέ- 

λας, οὐ καταδυόµενος εἰς τὸ βάθος τῆς σαρκὸς, ἀλλὰ μόνη 

τῇ τῆς ποιότητος διαδέσει ψύχων τε καὶ συνάγων αὐτὴν 
ἀποκρούεταν μὲν τοὺς δη περιεχοµένους χυμοὺς, ἄνα- 
στέλλει δὲ τοὺς ἐπιῤῥέοντας, ὁ μὲν οὖν λόγος οὕτω: µαρ- 
τυρεῖ τῷ µέλανι καὶ αὐστηρῷ, τῇ πείρᾳ ὃ εἰ βουληθείης 

βασανίσαι τὴν δύναμιν αὐτοῦ κατὰ τῶν µεγίστων τὲ καὶ 
χαλεπωτέρων τραυμάτων χρησάµενος εὐρήσεις ἀληθεύοντά 

μὲ. λέλεκται δὲ καὶ πρὀσθεν ὡς ἀξὶ χρὴ τέγγεσθαι τὸ 
ἕλκος ὑπ αὐτοῦ. Σηρανθέντων γὰρ ἐπ ὀλίγον καὶ θερμαν- 
θέντων ὑποβεβλημένων ὀθονίων τῷ ἕλκευ φλεγμονὴν ἀναγ- 

καῖον ἀκολουθῆσαι, καὶ μάλιστα ἐν Φέρει, καθ ὃν καιρὸν 
ἄεὶ παρ ἡμῖν ἐν ΙΠεργάμῳ τῶν ἀρχιερέων τὰς καλουµένας 
µονοµαλίας ἐπετελούντων τοὺς κάκιστα τρωθένεας ἔθεράα- 

γεῖ, οὐ οΑΤΠεΠΙ υ]ίτα ἀερίίαπι οοβαξ οοπιρτπιαίᾳ!θ. 
Ομαπιοῦτεπα πεο 1ά α ίετ αλληρείας, αμοά ἐθηπίμπα ραι- 
Παπα, απαίε αἰδιιπι εβ αι Παναπι απἲ ταίυ, Ύπαπι αἆ 

αοχες Ῥρατίε εχι]οεγαίας οατμῖ ρεπείἰτεῖ ἀο]οτίᾳαε {1 

εαπι οοπιρτίπιεης αίηιε βά[ΙπΙΠΡεΠο; αἱ ΡΙεπαπ ου]αδιηοᾶῖ 

πάρτωπι ε[ι αἆ οιτπεπι αἰίίας ποη ἀε[οεπάιί, [εὰ 1]]απα τε- 

{ηβεταπάο εἴ οοπίταµεπάο απαλίαίεπι ἁμωίαχαί Ἱππρεσ[ῖί, 

Βερε]]1Ε Ιίαφιε {ποσο ο υῖ Ίαπι γεοερἰῖ Γ[απῖ εί εο5 ααπῖ {π-- 

ΒΠααπῖ οοετοεί. Ἠα[ο ἀρίίας εἰρί υίπαπι Πογίαίασ φαοά 

πάρταπα Πε εἰ αὐ[εγωπα; 4Πβπιοῦγεπι αδὶ νε] εἴῖαπι εχρε- 

ππωεηίο «ΟΙΠΡΙΟΡαΤΕ, Ῥετίομίαπι {αοίεηδ ε]ας {αοα]ίαιἶθ ἵπ 

πιαχ]πιὶ5 ρταν][Ππιίσηαε νυ]πετῖρας Υετυτα ἀῑκί[[ε πιε ος” 
ποίοε», ἨΕἱοίαπι αιίεπι εἴῖ εἴῖαπι 1η [αἀρεγιοχϊρας, οροτίεχε 

π]οις εκ εο οοπΗμεμίες πιαάετε, οαιαπάοφυῖάεπα υδί [α- 

Ρεν]η]εοία Ππίεα ραμ]αίἶπι Ποοεπίασ αίιε Ιποα]ε[οαπὲ π]οιβ 

ἠπ[απιπιαγί πεοε[ε εί, ροϊ[ππαπα αε[ίαίε, Όιο ἴΘΙΠΡΟΙΘ 

4 μπα ροπίϊἤοες Ρεγραπιϊ αριά πο [ειπρος ρ]αβίαίογες ἆα-- 

τεπί, «ος αιῖ στανί[ππιε ναἰπεταιί ἔαεταμί ομτανί, πι] 
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πευσα, πτύγματα μὲν ὀθονίων ἐπιθεὶς τοῖς τραύμασιν οἴνῳ 

τοιούτῳ βεβρεγµένα, κατ᾽ αὐτῶν ὃ ἔξωθεν σφόγγους κα- 

θεὶς μαλθακοὺς, εἶτα δι ὅλης σχεδὸν ἡμέρας τὲ καὶ νυκτὸς 

ἐπιβρέχων. προὐποβάλλων δὲ τῷ τετρωμένῳ κὠλῳ δέρµα 
«ποιλαῖον ἀτρέμα κατὰ τὴν ποδῶν χωραν, ὡς δὲ αὐτοῦ φέ- 
ρεσθαι τὸν ἐκ τῆς βροχῆς οἶνον. κἐνοῦσθαι δὲ καθάπερ 
ὃν ὀχετῶν δεχοµένης αὐτοῦ τὴν ἐκροὴν Λεκάνη κενῆς, 
ὧστ ἀναλαμβανόμενον αὖθις τὸν «ἀθροιζόμενον οἶνον ἐν 
αὐτῇ καταντλῆσαι δεύτερον. ἐπὶ γὰρ τοῖς ἄλλοις ἀγαθοῖς 

οἷς ὁ τοιοῦτος οἶνος ἔχει καὶ τῆς ὀσμῆς ἀμυδρὸν ὑπάρχευ 

µέγιστον αὐτῷ τῶν ἀγαθών' τῶν γὰρ ἄλλων ὅσοι τοιαύτην 

ἔχουσε σφόδρα πληττόντων τὴν κἐφαλὴν ὁ μµέλας αὐστηρὸς 

οἶνος οὐδὲ κατὰ τοῦτο βλάπτοι, εἰ συµβέβηκε ὃ αὐτῷ τὸ 
τῆς ὀδμῆς ἀσθενὲς ἐπὶ τῇ τῆς κράσεως ψυχρύτητι. δέδει- 
κται γὰρ ἐν τοῖς περὶ φαρμάκων ὁ αυστηρὸς οἴνος ἐκ γεώ- 

ὅους οὐσίας ψυχρᾶς συνιστάµενος, ὧστ ἐπειδήπερ ὁ τοι- 
οὗτος οἶνος ἐπιμιδίας γεώδους ψυχρᾶς }έγονεν αὐστηρὸς, 

ἥκιστα θερμοὺς ἀτμοὺς ἀναπέμπει πρὸς τὸ µετέωρον. ἐἶπον 

Ῥ]ΐεεπι Ῥαππαπι να]πενίρας Ἱπάποεπς ἀ[αςπιοάἱ νἰπο πιᾶ- 

ἀεπίεπι; εχἰτίη[εοας ΥεΓο Γαροτίπιροπεµς [ροπρίᾶσι πο]]επι, 

ἀείπάε {οΐίαπι {ετο ἀῑεπι ποοίεπιηπε Ῥεχ[ιπάεηπς. Ύπ]πε- 

γαίο απἴεπι ΠΙΕΠΙΡΥΟ Ρρε]]επι [ωῦ]εοί Ἰεπῖίες α ρεάῖρας Πημα- 

ἴαπι, Ῥες 9. Ῥτοσεάετεί Ἱπ[α[απι νῖπαπι εἰ φπα[Π ρετ 

εαπα]επι ε[Παεγεί αἴφιαε 1παπὶ Ρε]νὶ τεοερίαπα τερε[Παπιᾳαθ 

τατίας ἀπ{απάετείαχ, ἘΕσίτα α]ίο [5 ϱµος υίπμπι Ἠοο 

Ργαε[ιαί {ετο πι]]απι οάοτεπι πιογεί, 14 αποά Ιπίες οεἰετα 

οοπιριοά1/[ππααπα εἰ; απαπι εκ αμ] αποά οἀοταίαπαι ε[ί 

πιαχίπιε οαρΏαί {εηίεί; πΊρταπα εἴ αυ[εταπη πεφαε εἰἶαπι εο 

ηοπιῖπο ο{Ποῖί, Γεά { πα]]απι εχο]ίαί οάογεπι, ἴ]]ε εκίραπ5 

ο[ε, οπσπι παίατα {πρίάαπι Πί. ΟΠεπάίπιας αὐίεπα 1η Π]- 

Έτο ἆε Ππιρ]οίαπα πιεἰοαπιεπ[ογαπι {αου]ίαίε, νΙπαπι αἩ- 

Πετυπι παϊυτα {εσιάαπι ε[ζε αο {ειτεβτε, Τα]ο Ιβίίατ οφ απα 

εκ πιἰκίπτα οοπβεὲ {Ππὶσιάα {εττεβχίηαπε, οδΙΙάο6 ΥΔΡροτςΒ 

αἆ {αρογίογα παϊπίπιο ἰταπδπηαί, Αἱ 4πππι ΡΙεγίδηπε εο-- 

ταπι απὰ 4ο [μπὲ Ἠα]ας Ρταε[ι π[επάϊ “οορία πο Πί, 

απο πο αἆ ριαάϊαίοτο π {απις, ἀῑκίπι 1ηίεν 1π]πα 
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δὲ κατὼ τὴν ἀρχὴν εὐθέως τῶνδ” ὑπομνημάτων ὡς διὰ 

τὸ πολλοὺς τῶν καταμιγνυμένων ὕσα τοιαύτας ἀπορίας ἆπο- 
ρεῖν, οἷαν ἐπὶ τῶν μονομάχων ἐποιούμην ἐγὼ τὴν ὑγρὼν 

κηρωτὴν, ἣν περιλαμβάνοµεν ἐπὶ τῶν ἁπλῶν καταγμάτων 

ἀσθενεστέραν μὲν οὖσαν πολὺ τοῦ οἴνου, δυναμένην ὃ αὐ- 
τάρκως ὧν χρήζοµεν ἀπεργάξεσθαυ. 

β.. 
-” , Δ 

Ταῦτα κατά τὲ αὐτὸ τὸ ἕλκος καὶ κατὰ τὸ ἔνθεν καὶ ἔνθεν 
ωμά ιά .) ’ 4 . 3 3 υιό |" - 

τοῦ ἕλκεος, καὶ πἐπιέχθω μὲν μὴ, αλλ ὅσον ἑρμασμοῦ 

ἔνεκεν τοῦ ἕλκεος προσκείσθω, 

ΤΙάλιν ἐνταῦθα τὸ ἔνθεν καὶ ἔνθεν οὐ κατὰ τὸ πλά- 

τος εἶπεν, ἀλλὼ κατὼ τὸ μῆκος τοῦ κώλου φυλάττων τὸ 

καθύλου παρά]γγελμα τὴν ἐπίδεσιν ἐπιλαμβάνων ἀεὶ τοῦ 

ὑγιοῦς οὐκ ὀλίγον, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν μεγάλων ὅδια- 
Φέσεων. 

Ρτοίῖηας Ἠοταπα οοπιπιεηίατίοταπα Ἱπαππφσεπάππα ο/ε Παπῖ-- 

ἆαπι οεγαϊαπι, πο Ππιρ]οες {ταοίαταε Πλπαπίας, οαοἆ 

νΙΠο Ίοηρε ἀπιρεοί]]ίας ε{ι, [ας ἵαπιεπ εἴποεγε Ῥοίε[ι 14 

αποά τες εχ]ρῖῖ. 

ΧΧΙΙ. 

Ππιροπαπίιγ αμίεπι ᾗἱ [μρετ {ρ[ωπα μἶοις εἰ Ἠῖπο αἴφιε 

πο πεφιµε μἰίο πιοάο αἀ[γίιπσαπίέμγ, [ε εαίειις ὑε[ι- 

ἁαπιὲ τέ [εις Γμἱεἴαπε. 

Ναπο ταχ[ας πο αἴηαε Ἠϊπο ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἀῑκίε, 

υἱ Ἱοηριίπάίπεπι ππεπιρτῖ, πον αἱ Ιαἰίαάϊπεπα Ἰπά1σεί, 96ύ-- 

ναῖ αμίεπι οοπΙπιάπε ργαεοερίαπι, αἳ Υ]πομ]ᾶ ἨΟΠ ΡαΓΙΠΙ 

{ωρες Ππίερταπι Ῥατίεπι {εταπίαχ , αῬί 1Π6εης νῖᾶαπα ε[ι αἱ 

αυππα ππᾶχ]ηθ, 
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κ}. 
[214] ᾿Επὶ δὲ αὐτὸ τὸ ἕλκος ἐπιτιθέναι χρὴ πισσηρὴν ἤ 

τὸ τῶν ἐναίμων Ἡ τι τῶν ἄλλων φαρμάκων ὅ τι ξύν- 
τροφός ἐστιν ἐπιτέγξεν. 

Τὸ κὕρος τῆς Θεραπείας ἡ ἐπίτεγξις ἔχευ κατά γε τὰς 
πρώτας ἡμέρας, ἠνίκα ἐκθλίβεσθαι χρὴ, τῶν ἠλκωμένων 
μορίων, ὅσον ᾖδη φθάνει κατ αὐτὼ περὶ τῆς ὑγρότητος 
ἠ0ροῖσθαι, κωλῦσαι δὲ τὸ ἄνωθεν ἐπιρῥέον. ἀπὸ δὲ τῆς 
τρίτης ἡμέρας ἡᾗ πισσηρὰ κηρωτὴ χρήσιμωτέρα πέττουσα τὰ 

κατὰ τὸ ἕλκος. αλλ ὁ “Ιπποκράτης εὐθέως ἑξ ἀρχῆς ἐτε 

αὐτῇ παραλαμβάνει τὴν ἐκ τοῦ οἐκείου δύναμιν οὐκ ἐθέλων 
ἀκραιφνῆ προσπίπτειν τοῖς ἠλκωμένοις µορίοις, ἀλλὰ κατὰ 
διάθεσιν, ὅπως μὴ τις αὐτοῖς ἁνία γένηται διὰ τὴν στύ- 

Ψιν. οὐκ ἂν ἁπλῶς ἀπὸ ξίφους γεγονὸς θεραπεύει νῦν 
τραῦμα, συντεθλασμένης δέ πως ἐξ ἀνάώγκης ϱ) μᾶλλον ἢ 

ἧττον ὕλης τῆς περὶ τὸ ἕλκος σαρκόο αἱ γὰρ κάταγμα 
ποιοῦσαέ περιστάσεις καὶ τῆς σαρκύς το συνθλὠσιν: εἷ- 

ΧΧΙΙΙ. 

4ἆ μἶεετα νεγο αἄπιουεαιμτ οεγαϊµπι φμοᾶ ρίοεπι [παδεαε 

νεἰ αἰϊφμοά επ 1 πιεάιεαπιεμεὶς φµαε ετιµεπεῖὶς υμἰπετί-- 

θμς ἰπ]ιοϊμπέωτ, νεἰ αἰϊμά εἰ ἴς φµαε ἰάοπεα [ωπὲ, φμαθ 

ΡετΓωιάαπεμγ, 

Ῥυπιπια ομτα(ἰοπῖ 1π ΡεγίαΠοηε Πία εἰ ρεϊπὶ ἀῑε- 

Ῥα5, αρα εἰ εχρεῖπιετε 4 μ]οεγαία ρατίε οοηγεπῖξ φα[ά-- 

απῖά Ἠηπιοσῖς 1Π εα Ίαπι οοπἰγασίαπα Γαεσί εἰ 14 ρτομίρετε 

αιποά α [αρετίογί Ῥατίε οπου. Α ἰεγίῖο ἀῑε οεγαίαπι 

ᾳποᾷ Ρίσεπι αοοὶρὶξ εκρεά]ς ε[ί, απο πηαἰαταπίας αααθ 

1η Ἡ]οεγτο οο]εοία Γαπΐ,. Αἲ Ηἱρροοταίες οεγαίο 1ΠΙ{1ο οι 

νιπῖ Ρτορτϊείαϊο αΠίαχ, φποά αἰοεγαίαν ρατίες αἰίησί ΠΟΙΙΕ 

α ΥΙΠΟ Ρρυτο, {Γεά πιεάίαπι αἰᾳαῖά ΙΠετ]οί πο αὐα 1115 

Ἰπ]ηχία Ρτορίετ αὐ[γιηρεπίεαι νυἱηῖ {αοι]ίαίεπι αοοεζαί. 

Ίοπ επῖπι ππεἀείας νι]πετίρας επ[ς 1οία Επιρμοϊίες 1]αίᾳς, 

[εά αυἴριας Ἰαχία οπιΠῖ 68Υο Ρ]α5 ππμδνε αοάαπιπιοάο 

πεοε[ε ε{ι αἰιεταίας, Παιϊάεπι {αῦ 4ο Ιοία {γταπριίας ο5, 
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πότως οὖν προσεπιβάλλειν τυ τοῖς ἕλκεσιν ἔναιμον φάρμα 

κον ἰατικόν τὲ καὶ παρηγορικὸν τῶν τεθλασμένων, Ὁὃ τοι- 

οὔτον εἴναυ βούλεται κατὼ τὴν δύναμιν, «ὡς οἰκειοῦσθαυ 
καὶ προσίεσθαι τὴν ἔξωθεν 'περιβροχήν.  ἀκουστέον γὰρ 

ἐνταῦθα σύντροφον τὸ οἰκεῖον. 

κὃ. 
η 2 υ] ., ω 

λα) ν μὲν ἡ ὥρη θερινὴ ᾖ, ἐπιτέγγειν τῷ οἴνῳ τοὺς σπλῆ- 
Ἀ αν ο ον - ν Ψ ς 

νας πυκνὰ, ἢν δὲ χειμερινὴ ἡ ὥρη ᾖ, εἰρία πολλὰ ῥυ- 

παρὰ νενοτισµένα οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ ἐπικείσθω, 

᾿Επειδὴ ταῖς τοιαύταις διαθέσεσιν ᾖᾗ σφοδρὼ ψύξις 

ἐνίοτε κίνδυνον ἐπιφέρει σπασμοῦ. ψυχρῷ ὃ οἴνω κατά τὲ 
τὴν ἕξιν καὶ τὴν δύναμιν χρῆσθαυ, διὼ τοῦτ εὐλαβηθεὶς 

ἀπαντῆσαέ τι χαλεπὸν ἐν χειμῶνυ τῷ τῆς Θεραπείας ἔδευ 
µιχθείσης τῆς κατὰ τὴν ὥρην ψύξεως, ἐρίων τε περιδέσευ 

πολλῇ καὶ µίξει βραχέος ἐλαίου καθαιρὲῖ τὸ σφοδρὸν τῆς 

ο8πο εἴῖαπι αἰ[ετῖίαν, Μετιίο ἀβιίαν [ωρες 1ρ[α π]οετα Ίπῃ- 

Ῥοπῖ ϱποφπθ γο]αῖῖ α]φιοά ππεάἰοκαιεπίαπι εκ 15 ᾳπαθ 

Βαἰϊπι ογαεπ!ῖς νυ]πετῖρις Ιη]οϊιαπίατ, υἲ ατα ουτεῖ ας 

πηϊῆοτα ε[ῃοῖατ. Ῥγαεοιρίί απίεπι υἲ Ἰάοπεα Ιεραπίας, αἴιαε 

1ᾷ αποά εχἰγίη[εοις ἀπ[απαάίίατ αἁπηίαπί 1άοπειπα αμίεπι 

Ίοο Ίοου σύντροφον ἀῑκ]ί. 

ΧΧΙΥ. 

δί αε[ίας [μετίεν ραππὶ [μδίπᾶε υἶπο ππαάε[ιαπε. δµρεΓ-- 

ἀειιγ Πίεπιε ππµίία ἰαπα [μεείάα υἶμο αἴφιιε οἶεο τε[ρετ[α. 

Οµπία ν]ῖα Ίαθο υΡί νεµεπεηπίεν {Πρεβαπί Ἱπ[εγάιπι 

πενοτιπι ἀϊβεπ[οπε ρετιολμἰαπίαχς εἰ υίπυπι {απαι Μαδίτα 

ἴωπι παϊυτα Γεἱρίάαπι ἹπΓαπαἰέασ, Ῥτορίεγεα νεγ]ίμθ πε ιά 

Ἠΐεπιε ρτανία5 αοοϊ]ἀαί, Ύπμπι {πἱρίάαε πιεᾷϊοίπαε [επιρογί5 

ᾳποᾳ.6ε {ῆρις αοοεᾷαῖ, οσεομττῖῖ ΠπΠπιοΙοο 1Γἱροσί 18Π8Η1 

πημ]ίατα Ιπάμοεης, Εποίαπα Υίπο, οιΙ οἱεί ραμ]άπι αὐ]εοίωπι 



579 Τ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ το ΙΠΠΟΚΡΑΠΟΣΣ 

Έά. ΟΠατι. ΧΠ. [244. 245. ] Εά. Ρα[. τν (966.) 
(566) ψύξεως. εἶναι ὃ αξιοῖ μοι τα ἔρια διὰ τὸν 

οἴσυπον ἔχοντά τε καὶ θερμότητος καὶ ψύξεως. 

’ κε. 
.) , 3 "”ς 

’/ξάλην ὃ αἰγὸς χρὴ ὑποτετάσθαι καὶ εὐαπόρῥυτα ποιξειν, 

φυλάσσοντα τοὺς ὑποβῥόους, 

Είτ᾽ αἰγὸς δέρµα προσαγορεύεταε κυρίως ἐξάλη εἴτε 
χατ ἄλλου τινὸς ὑποφέρεσθαι δύναται τοὔνομα περιττὸν ἓν 
τῇδε τῇ διδασκαλἰᾳ ζητεῖν. οὐ γὰρ ἐξηγήσις λέξεων, ἀλλὰ 

θεραπεία πρὀσκειται παθῶν, εἰς ἣν ἀρκεῖ γιγγὠσκειν ὅτο 
[ο15] µανὸν, οὐ πυκνὸν ὑποτειάσθαι χρὴ δέρµα, οὐ µό- 
φον ὅσον ἐκ τῆς ἐπιβροχῆς συῤῥει δυνάμενον ἐξοχετεύειν, 

ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀποπλυνομένους ἐχώρας, ἐσχηματισμένον ἓν 
τοῖς πρὸς ποδῶν µέρὲσιν, ὡς ἔμπροσθεν είποµεν. 

ΠΙ; Ἱπιρεταῖᾳπε πῖ οα [μοο]ᾷα ΠΙ, ᾳπο Ρεν οε[γραπι αλἰφαίά, 

οα]είαοῖαί εἰ πιοᾷῖσε τε[τ]ρετεῖ. 

ΧΧΥ, 

διΓιείαέµγοµε γρεἰῖς [ιο Πβηγαία, με Ίππο ρε ἵρ[αηι 
[αεῖε ἀε[εειάαε εἰ φιιοά ε[Γωαάίειτ γεεϊρια Ες 

Ρε]]επι ἐξάλην γοσανῖῖ, «4πο ποπῖπε οαΡΓΙΠΔΠΘ ἵατ-- 

Ίαπι Πσπϊῃοείασ, αἩπ α]α αὐαενῖδ, «ϱΠάετετε ἴπ ατίο Ἠας 

Γαρεγνασυυπι ε[, 4πΏπι ΠΟ ΥεΙβΡογαπι εχροβ!ίίο, [εὰᾷ νὶ- 

{ποσμπι ομτα[ῖο ΡτοροΠία Π. Ἱἵπ αᾳπα πο[ε τά [αβοῖε, 

ᾳποά {[αρ]οετο Ῥε]]επι οροτίεῖ ταταπα, ποια ἀεπ[αιῃ ρε 

αωαπι {εταίυτ απα[ί Ῥετ οπᾶ]επι ΠΟΠ πιοᾷο ἷᾷ 4πο Ρετ- 

Σαπά]ίαχ πιεπιρταπι, Γεά εἰαπι [αη1ες Ώπαε αβ]ηίατ, εαπι- 

Ύπε α ρεάίρας πί [αργα Ῥο[αῖπιης Ἡριχατε, 



ΠΕΡΙ ΑΓΜΗΩΝ 2ΠΟΜΝΗΙΜΑ Τ. να) 

Εὰά. Οπμαγί, ΧΠ. [45.1] ς ΓΕ. Βα[. Ῥ. (566.) 
“στ. 

’ νά ε ΄ «ᾱ. 3 ο 3 ο , 
Ἰήεμνημένον ὅτι οἳ τόπου οὗτοι ἐν τοῖσιν αὐτοῖσι σχήµασι 

πολλὸν χρόνον κείµενου ἐκτρίμματα δυσάκεστα ποιέουσυ, 

Θερμαινόμενα τὰ κατὼ τὸ ἑερὸν ὁστοῦν, ὃ δὴ καὶ πλατιὺ 

καλοῦσιν, ἐξέδοντά τε καὶ νάρκην καὶ ὑπ αὐτῷ τῷ δέρµατυ 

δυσιάτους ἑλκώσεις ἐργάζεται, μετὰ γὰρ τὸ δέρµα χονδρώ- 
δη πέρατα τῶν ὀστῶν ἐστι καὶ γυμνωθέντα δυσχερὼς ἐπου- 
λοῦνταιυ. 

κἕ’. 

"Ὅσους δὲ μὴ οἷόν τὲ ἐπιδέσει ἰήσασθαυ διά τινα τούτων 

τών εἰρημένων τρόπων ἢ τῶν εἰρησομένων, τούτους περὶ 

πλείονας χρὴ ποιέεσθαι, ὅκως εὐθέτως σχήσωσι τὸ κα- 

τεηγὸς τοῦ σώματος κατ ἰθυωρίην προσέχοντα τὸν νόον 

καὶ τῷ ἀνωτέρω δὲ μᾶλλον ἢ κατωτέρω. 

ΧΧγΥΙ. 

ΠΜεπιϊηϊ[}ε εεῖαπι «ἄεδεππις επι[οεγατῖ ε]ιωσπποᾶί ρατίες, [ 

ἀἴω ἴπ εοάεπι Ἱαδίι ρετευεγειὲ εἰ αεβεγγίπιε αἷ [απὶ- 

ἑαΐεπι ρο[ίεα ρεγάμεῖ. 

Όυαε οἴπραπί ο5 [αοταπα, οποᾶ εἰ Ἰαίαπι αρρε]]απί, 

οα]ε[αοία αἴαᾳιε εχε[α 1π ἴΟΥΡΟΓΕΙΑ Ιποϊάαπε οἱ υ]ίτα ουέεπι 

εχυ]οεταπίατ, εβᾳα εχα]οεγα[ῖο ἀηΠου]ίες ουταίατ, ο πμπι 

{αῦ οπίε ΠΠ οατ]αρϊπο[αο οἴπυπι εχἰτεπιέαίεος, 4πάο ηΠα- 

«ἀαΐας οἰοαίτῖοεπι νὶχ τεοϊρῖαηπε, 

ΧΧΥΠΙ. 

1π τς φμῖ αἰϊφμο επ [μρεγιοτίδις πποᾶἰς νεῖ επ Τῖς φμῖ μο[ῖ- 
εα [ιῦ]οίεπιμτ [μὸ υἰπομίίς πεφμειπὲ αἆ [απίαίεπα ρεγ-- 

ἁμεῖ, εο ροεῖ(ππιωπα ἱπομππιδεπάμηι ε[ξ μὲ ρατς εοπαπηϊπιέα 

γεείιε οομεϊπεαίµγ, αἴφμε ε Τεβίοπε εογροτὶς εα οὔ[ει- 

νατίοπε, πὲ αἆ [μμεγίοτα Ἱπαρι [ρεοίεί οµαπι αἆ 
ἴη[εγὶ οτα. 



οτή ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 
Εά. Οµαττ. ΧΠ. {545.] Εά. Βα[. Ῥ. (566.) 

᾿4κριῤὣς: κατ εὐθυωρίαν ἄξιο; χρῆσθαι τὸ σκέλος, 
ἀλλὰ βραχεῖ τινι τὸ πέρας ὑψηλότερον εἶναι. Λλέλεκται δέ 
µου καὶ πρόσθεν ἤδη περὶ τούτου ὅτι τὸ μὲν κατάῤῥοπον 
σχῆμα συγχωρεῖ πλέον ἐπιῤῥεῖν τῷ σκέλει, τὸ ὃ' ἀνάρῥο- 
πον ὀδύνην ἐργάζεται διὰ ταῦτα τοιγαροῦν τὸ μὲν κα- 

τάῤῥοπον ἀεὶ φεύγειν προσήκει, τοῦ ὃ ἀναρῥόπου µεταχει- 
“5. 

ρίζεσθαι τοσοῦτον, ὅσον οὐδέπως τὸ σκέλος ὀδυνήσεε. 

/ 

κη. 

ΕΣ δὲ τις μέλλοι καλῶς καὶ εὐχερῶς ἐργάξεσθαι, ἄξιον καὶ 
μηχανοποιήσασθαι, ὅκως κατάτασιν δικαίην καὶ μὴ βιαέην 

σχήση τὸ κατεηγὸς τοῦ σώματος, μάλιστα δὲ ἐν κνήμη 

ἐνδέχεται μηχανοποιέειν. εἰσὶ μὲν οὖν τινες οἳ ἐπὶ 

πᾶσι τοῖσι τῆς κνήµης κατήγµασυ καὶ τοῖσιν ἐπιδεομε- 
νοισι τὸν πύδα ἄκρον προσδέουσι πρὸς τὴν κλίνην 
πρὸς ἄλλο τι Σύλον παρὰ τὴν κλίνην κατορύξαντες. οὗ- 
τοι μὲν οὖν πάντα κακὰ ποιέουσιν, ἆγαθὸν δὲ οὐδέν. 
οὔτε γὰρ τοῦ κατατείνεσθαι ἄκος ἐστὶ τὸ προσδεδέσθαιυ 

ῬταθοϊρΙε αἱ οτι ΟΠΙΠΙΠΟ ϱ τεβίοΠς οοΓΡοσῖς οοπῖί-- 

πεβίησ», Γεά εχίτεπια Ρατίε ραπ]ο ΓαῬ]πιμςδ. Ὀο Ἠῖ επῖπα 

Γαρετίας Ίαπα Ρο[αί, ες Μαπιϊ]οτϊ Παρίία αἆ ογας Ῥ]αγίπιαπα 

πηαίεγίαθ ΟΟΠΟΙΙΤΕ, εκ [αβ]πιϊογί ἀο]ογεπι εκο]αγῖ. Ἠαο 

Ιρ]ίαχ ἆε οαπ[α πῬίᾳπε οαγεπᾶι ε[ι Ἠαπιῖ]ος πιεπιυτί Ἠδ- 

Ῥίέας, [αρεγίος Υετο Παοίεπας αοοϊρἰεπάας, αμαίεπης ογΗτὶ 

ᾷοἱογεπι ποπάιπι α[ετί, 

ΧΧΥΙΠ. 

Οιοᾶ[ι ὅειε επρεάίεεφιε τεπι αβετε ομῖς νε[ίε, πεοε[]ε ε[ 

ππαε]ϊπαξιοπἰδιµς μξαξμγν µε [γασὶ ο[ες ἴπίεπο ]μία [τε 

ας παϊπῖπιε υἰοίεπία, ργαεεῖρµε αμέεπι αἆ εγµτα ππαςᾖῖ- 

παξἰοπίδως ορις εβ. Ομίάαπι [απε τερετίμπεμγ, :φμῖ 

οιιοξίες ογµς αὐγιρέμπα ε[ εἰ αἰίραξιαιν εΦΙγεπαµΤι ρέ- 

ἀεπι αἆ Ιεοίωπῃ ἀευϊπεϊιπὲ αμὲ αἆ ἰἱσπηπι φμοᾷ Ί]μπια 

[εείμπι ἀε[διπί. ἩἨί εἴδο οπιπία πιαἰα ε[[ιοίιπὲ πεο 

ομἰάφιαπῃ δοπὶ, εο φμοᾶ πι]! αἆ επεεπἀεπάμπι εοπΓε-- 

γαῖ υἰπομίμπα ρεᾶϊῖς, φιοπίαια ποππῖπιις Τεἰίφιεμπι εΟΥ- 



ΠΕΡΙ 4ΑΓΜΩΝ ΑΠΟΠΜΝΗΠΜΑ 1. ΗΕ) 

Εὰά. Οµασίι ΧΠ. [215. 246.] : ΓΕ. Βα[, Ῥ. (566.) 
κ /΄ 3 ας. ΙΙ ] κ. / 

τὸν πὀδα, οὐδέν τὲ Ὠσσον το ἄλλο σώμα προσχωρήσευ 

πρὸς τὸν πόδα, καὶ οὕτως οὐκ ἂν ἔτι τείνοιτο, οὔτ αὖ 
ἐς τὴν ἐθυορίην οὐδὲν ὠφελέει, ἀλλὰ καὶ βλάπτει. στρὲ- 

Φομένου γὰρ τοῦ ἄλλου σώματος ἢ τῇ ἡ τῇ οὐδὲν κωλύ- 

«σευ ὁ δεσμὸς τὸν πύδα καὶ τω ὁὀστέα τῷ ποδὶ προσηρτη- 
’ 3 , ο 8. [ή 3 | Δ 

μένα ἐπακολουθεειν τῷ αλλῳ σωµατυ. εἰ δὲ μή προσὲ- 

δέδετο, ἧσσον ἂν διεστρέφετο. [2346] ἧσσον γὰρ ἂν ἔγκα- 
τελείπετο ἐν τῇ κινήσει τοῦ ἄλλου σώματος. 

Ὅει τὴν διὰ τῶν ὀργάνων τάσιν, ἣν προείρηκεν ἐπὶ 

μακρών τούτων, ὁμαλῶς ἅπαν τὸ κώλον τείνουσαν, καὶ µη- 

δὲν µόριον ἐπιτρέπουσαν ἧττον 1 μᾶλλον τετάσθαι καὶ νῦν 
λέγει, δεδήλωταἰ µοι καὶ πρὀσθεν. ἅἃ ὃ εἰς τὸ περὶ τῶν 
προσδεόντων ἄκρον τὸ κῶλον }έγραπται τῷ Ιπποκράτει, 
πρόδηλα, παρελθών οὖν ταῦτα τὸν περὶ τῶν σφαιρῶν ἤδη 
προχειριοῦμαυ λόγον. 

Ῥας αἆ ρεᾶες Γεγέμγ, αἴφμε εα ἄε εαµ[α πο απρίίμς 

επεπάἰειγς; πεφµε εείαπι αἆ οοπεἰπεπάιμτα ϱ Τεδίοπε αἷὶ- 

ομιᾶ εοπἆμεαξν [εὰ γοεῖμς γετυετίαι. Πεἰίφιο επίπα 

«ΟΥΡΟΤε ἴπ Ίαπο νεῖ Ἰίαπι ραγίεπι «οπνυετΓο υπομίωπι 

ποπ ρτο]εαδεδίε, φιιοππίπι ᾗρες αἴφμε ο[]α οαμῖδις εοπεῖ- 

ΠΕΕΗΥ, Υεἰίφιμπα εοτρµς [εφμαπίμτ; οιμοᾶ [ πμ]ίο πιοᾷο 

υϊπείαξιγ, παϊπις ιέῖφμε Ρετυεγεεῖγ, ππἶπις επῖπι Υεἰίτι-- 

ομείμγ, μδὶ γεἰίφιιτα εοτρις πιουεαξµγ. 

Ιπίεπῇβοπε α«πάε ρετ οἵραπα αἀβίρείας, απαπι 1π Ἠ]ς 

Ἰαΐ1ᾳ8 εἰ Ίαπα εχρο[αῖῖ εἰ παπο εχροπ]ξ, 4εηὶε {οίσπα ΠΠΕΠΙ-- 

Ῥχαπι εκίεπᾶϊ, πεφιε π]]απα Ππῖ ρατίοπ]απι Ῥρετνεγή [α- 

Ρενῖις ο[ιεπάΙπιΠθ. Όπαε νετο [οπϊρίε ἆε 15 αἱ Ρεάεπι 

ν]ποϊαπί ρίαπα [απῖ, Ῥεγβραπιπδ 6ΙΡΟ Ίαπι αἆ Γεγπιοπεπι ἆε 

οτΡρίρας. 



ο7θ Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 
Ἐὰά. ΟΠματῖ. ΧΠ. [216.1 Εὰά. Βα[. . (666.) 

κό’. 
Σὲ δὲ τις σφαίρας δύο ῥάψαιτο ἐκ σκύτεος «4ἰγυπτίου, τοι- 

αὗτας οἵας φοροῦσιν οἳ ἐν τῇσι µεγάλῃσι πέδῃσι πολλὸν 

χρόνον πεπεδηµέγοι, αἳ δὲ σφαῖραι ἔχοιεν ἔνθεν καὶ ἕν- 
Όεν χιτῶνας τοὺς μὲν πρὸς τοῦ τρώματος βαθυτέρους, 
τοὺς δὲ πρὸς τῶν ἄρθρων βραχυτέρους, εἶεν δὲ ὀγκηραὶ 
μὲν καὶ μαλθακαὶ, ἁρμόξουσαυ δὲ ἡ μὲν ἄνωθεν τῶν 

σφυρῶν, ἡ δὲ κάτωθεν τοῦ γόνατος. ἐκ δὲ πλαγίης ἕκα- 
τέρωθεν ἔχου προσηρτηµένα 1 ἁπλοῖ ἱμάντος ἢ διπλόου 
βραχύτερα ὥσπερ ἀγκύλας, τὰ μέν τε τοῦ σφυροῦ έκα- 
τέρωθεν, τὼ δέ τε τοῦ γούνατος καὶ ἡ ἄνωθεν σφαῖρα 
ἕτερα τοιαῦτα ἔχοι κατὰ τὴν ἐθυωρίην τὴν αὐτὴν, κάπει- 

τα κραναΐνας ῥαάβὂους λαβὼν ἴσον τὸ μέγεθος αλλήλησιν 

ἐχούσας, πάχος μὲν ὡς δυκιυλιαίας, μῆκος δὲ ὡς κὲ- 

καμμέναι ἐναρμόξωσιν ἐς τὰ ἀπαιωρήματα. 

ε 8 ” 3 ” ε λ - ω [ή 

Ο περὶ τῶν ἐπινοηθεισῶν ὑπὸ τῶν σφαιρὼν λόγος 
ἐμοὶ μὲν οὕτω δοκεῖ σαφὴς ὑπάρχειν, ὡς μηδ ἐπιχειρεῖν 

να ο « / Δ 2, , 

αὐτὸν ἑτέρως ἑρμηνεύειν. ἐπειδὴ πολλάκις ἔφασάν τινες 
- 

ΧΧΙΧ. 

δὲ αμῖς ε οογιο 4εσγρειο ὀίπος ογδες [ιαῖ, ομαδας πέωνι-- 
ἔμγ φμὶ ἅῑμ ἴπ ππαβπἰς εοπιρεάίδις ἀεεϊπεπειτ, [πέφιε 

οτδες Πῖ ιπάίφμε ἐωπῖοὶς ἱπυοίμτι αἰειογίδης ομϊάεπι α 
/γαοίμγα, αὖὐ αγεϊομίο Πωπαιίογίδας, ἐππὶάἰ ῥγαείετεα εἲ 

πποῖίες, αοοοπππιοάεπίμγ αμίεπι τµς ομίάεπι [ωρετ έα- 

ἶος, ἵπ][γα Φεπι αἶιετ; α ἰαιετίδμς νεγο μἰγίπαφµε Ία- 

δεαπί εαω [ιπιρ[ιοὶ υεί ἀμρ[ίοί ἴογο επίδιος αµα[ [πας 

αἰῖος μµιγίπιφµε ε ἑα[ῖς, αἰίος α βεπα, [ησηµε [μρετίοτὶς 

ογδίς ετεβίοπε είς τε[ροπᾶάεαπε φιμῖ ἵπ π]ετίογι. Πεϊπάε 

οοἵπεα δαεμία ε]μεᾶεπι ππαξπἰεμάϊἰπὶς ργε]ειάαξ, [είοεξ 

ἀἱριεί ετα[Ώειαάϊπε εἰ εα ἰοπβίεμάίιε ιὲ φιεµήι [εοιέιΥ 

ἀἰάμεετε ο[]α ρο[ῖπε, [ο μὲ ποπ ἰπ]αεγεαπξ. 

Θθγπιο ἆᾳ οτΏῖθας πο Ἡἱρροεναίες εχοορϊ(ανΙί πι ]ῖ 

Ἱία οἶατας ν]ἀείατ, αξ πιοὰ εκρ]απαίίοπαο ΠΙΠΙπηε ορα5 ΠΕ, 

Φεὰ οποπῖαπι ποππμ]]ῖ [αερῖα ἀἰπεταπί πε[οίγα Τε Ύπο- 



κ 
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Γά. Οµαχ:, ΧΗΠ. [2461 πλΕάὰ Ῥαῇ, γ. (666. 507.) 
ἀγνοεῖν τὰ λεγόμενα κατὰ τὸν Ἀρύπον ὐφ᾽ “πποκράτους, 
οὐκ οἱδ' ὅ τι πράξω. τοῖς μὲν }ὰρ λέγουσι μὴ νοεῖν αὐτὰς 
τὰς σφαίρας ἐπιδείξας ἀναγινωσκομένου τοῦ βιβλίου σαφῆ 
τὸν λόγον ἐποιήσατο, προσαρµόττων ἑκάστην αὐτοῦ λέξιν 
ἐκείνῷῳ τῷ µέρευ τῆς σφαίρας δεικνυµένῳ, περὶ οὗ τὴν δι- 

δασκαλίαν ἐποιεῖτο. κατὸ δὲ τὸ βιβλίον οὐκ ἔνεστι δεικνύ- 
ναυ τὰς σφαίρας, ὧστ οὐκ οἶδα τίς ἔσται μηχανὴ τοῦ 

σαφῆ ποιεῖσθαυ τὸν λόγον. εἰ γάρ τις οὐ µανθάνευ τῆς 
“Ἱπποκράτους ἑρμηνείας οὔσης σαφοῦς, οὐδὲ τῆς ἐμῆς συν- 

ήσει. πολλάκις οὖν αυτην ἄναγνώτω προσέχων τὸν νοῦν 
ἀκριβῶς, καὶ εἰ μὴ πρύσθεν, αλλ οὕτω γὲξ πράττων οἵδ 
ὅτυ νοῦσει πάντως. ἐγω ὃ' οὖν καὶ αὐτῆς ὅσον οἷόν τε 

ἔτο συντελέσαι πρὸς τὴν γόησιν οὐκ ἐκλείψω. σφαίρας 
τοίνυν οὐ τοιαύτας ἐχοῆν νοεῖν οἵας οἳ παῖδες παἰζουσιν 

αὗται μὲν γὰρ σφαιροειδεῖς εἰσιν ὄντως. ἅἃς ὃ' ἱμμπονρά» 
της αξιοῖ κατασκευασθῆ- (567) γαυ, παρομληοέρν ταῖς πέ- 

ὃαις ὑπάρχουσιν, ὡς αὐτὸς ἐδήλωσεν. ἕνι δὲ συννοεῖν τὸ 

παρά δεωίµα α σιαραπλησίας αὐτὰς νύευ τοῖς ὄφεσιν ἢ τοῖς 

πιοάο {ο Ἠαβοεαπῖ 4παε αἲ ΗἩἱρροοταίε ἱταάυσπίας, ἀποετίατω 

ε[ϊ απῖά ασαπι, 18 επῖπι ουπϊ περαταπί Ιπίε]]σετο {[ε Ηϊρ- 

Ῥοεναίεπα, οτοες 1ρίο πιοπβτανϊ, αο Ίρταπι Ἱερεῃπς {[ετ- 

ΥΠΟΠΘΙΙ ῬΡ]αηαπι {εοὶ, βπσα]α ε]ας γετρα αοοοπηπιοάαπς αἆ 

εαπι οχγΏίθ Ῥατίεπι απ πποη/[ίχαβαπα, ἆε Ύπα ἹΤρίο ἰταοία- 

νεταξ. ἵπ Ἰργο απίςπι ΠΟΠ Ιοεί οἵΏες ἀεπιοπβῄταχο, {ο 

πΕ πε[οῖαπι ᾳπα γἷα Ίιαπο ογαίϊοπεπα αρεσίαπα: Π ᾳπἶθ επῖπα 

Πτρροοτα![ῖ γετρα α«υαε Ῥίαπα [απί οοπιρτεµεηάεσο πεφαεαί, 

ηεο ππθα οἰῖαπι οοπιργεµεπάεῖ. Έα Ιβίίας [αερίης Ἰεσαί αο 

ἀμσεπίεν οοπ[ἀετεϊ. Οετίαπι επίπα {6ο εσπι απὶ Ίου 

[αερίμς Γεοετῖς, { απίε ποᾳ Ιπίε]]εχτί, οπιΠΙπο ἀπῖε]]εοίτ-- 

ΤΗΣ η πΙἆ επι απἰά φαἱᾷ, αοῖο αἀάετε Ῥοίΐετο ποπ οπη]{{απι. 

ΟεΡες Ιδίίαγ ποια ἀεβεπις ἴα]ες ΙΠίεΙΙσετε, Ύπα]ες [αηῖ 

Ῥί]αε ααἴρας Ῥαοτῖ Ιπάυπε: Ί]αοε επῖπῃ γετο οτρες ΓαΗ8, 

{εὰ αιιος Ηἱρροοταίες ρατατῖ Ἰαρεί α σοπιρεάῖρας, τί 1ρίο 

τθυ]!, πο. αβ]λοττεηϊ, αάογιαπῃ αΠεχγε Ππιϊμιαάϊπεπι Ιἱοεί. 

Ἐοφ επΙΠα οοποὶρΙἰο αΏσιίρας. βῖ]ες γεὶ {ατοϊπηηῖ Έκχρο 

απεπιαάπιοᾶ σπα. οοφῖ  Ιπίε[Ιποσαπι πας Επιι]αρίπθ 1Π{ΕΓ-- 

6ΑΙΕΝΌς ΤΟΝ, ΧΝΙΙ1, ΤΑΒΘ Πο 0ο 
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ἀλλᾶσιν. ὥσπερ οὖν [247] οἳ µάγειροι τὴν ἔνδον εὐρυ-- 
χωρίαν τῶν ἐντέρων πληροῦντες ἢ σεµιδάλεως, κρεών συγ- 

κεκομµένων ἢ τινος ἑτέρου. τοιούτου αλλάντας ἐργάζονται, 

τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ σὺ ποιήσας σκύτος ῥάπτων ὅμοιον 

ἐντέρῳ κενῷ πλήρωσον αὐτὸ μαλακῆς οὐσίας. ἀξιοῖ δὲ τὸ 
σκύτος «4ἰγύπτιον εἶναι, τουτέστιν εὔτονόν τὲ καὶ µαλθα- 
κὸν, ὥστε κἂν ἐν ᾿ταλίᾳ καὶ ἐν Θράκη κἂν ἑτέρωθί που 
τῆς οἰκουμένης εὐπορῆς τοιούτου σκύτους, οὐ δήτει τὸ 

«4εγύπτιον. ἔστω δὲ τὸ μῆκος τηλικοῦτον τὸ εἰσραμμένον 
σκύτος, ὡς περιβάλλεσθαι κυκλοτερώς τοῖς σφυροῖς ὁμοίως 

ταῖς πέδαις. ἕτερον δὲ ὑποκάτω τοῦ γόνατος οὐχ ὁμοίως 

περιβεβλήσθω" ὃδυοῖν γάρ ἐστι τούτων χρεία καθ ἕκαστον 
τῶν Θεραπευομένων κώλον, διὸ καὶ παρεοκευάσθαι σου χρὸ 

πλείονα διίγη διαφέροντα τοῖς µεγέθεσιν, ὡς τὸ μὲν µείξονο 

πὲριβάλλεσθαι, τὸ ὃ᾽ ἐλάττον. εἰ δέ τι σύμμετρον ἑκάστῳ, 
προσήκει γὰρ τοὺς χιεώνας τούτους, ἂς σφαίρας ὠνόμασεν, 

ἀκριβῶς εἶναι κυκλοτερεῖς, οὐδ᾽ ἴσας ὁμαλῶς κατά γε πλά- 

τος καὶ ὕψος, αλλὰ καθ ὃ μὲν ἐπιβάλλονεαυ τῷ χρωτὶ, 
πλατύνεσθαέ πως ἀτρέμα, τὸ ὃ᾽ εἰ ὕψος αὐτῶν ἀνατε- 

εἰεπίες νε] «αχΠεθ οοποῖ[α νε] αἶῖο εἶιο σεπεχῖς απορίαπα 

{αγοίπηει Ραταπί, [ο ἴπ ᾳαοφιιο οοσΙαπι {Πο αποά Ίπαπθ 

Ιμ{εβΙηαπα τεργαε[εη{εἰ, εἰ πιο]11 αἰᾳπα Υθ ΙΠπιρ]είο. Έγας- 

οἴρίε αμίεπι υί οοτῖαπα Πί Λεργρίίπα, Ἰά ε[ ναµάτππι εἰ 

Ὠιο]Ιθ. Οτοά {4 1π Ἱία]α νεὶ Τμγαοῖα απὶ πὈϊνῖ5 βεΠ ται 

ε]ασπιοᾶί οοτίαπι Ἠαῦεαδ, Αοδγρίίαπι πε ομαετίο, οἱξ 

αμίετι αἰΤαίαπι οογίαπι Πα Ίοηραπ, τί εοπρεάμπι πιοάο 

ἰαίο εοπρ]εοῖῖ ἵπ ογῬεπι ροίῃτ, Αἱἴευ ρταείεγεα οτΡί8 αἆ 

Υ6βΙοπεα ϱ11αε [αῬ. δεπα εἰ πιίεν ἀείισς 5 επῖπι Ῥὶ- 

πηὶ ορας ε[ αἆ βησα]α πιθπιῦτα ᾳπαθ ουγαπίασ, Όποταπι 

ο ἀἴεπι πιυ]ία Ρατία ἁ1[ραγίς πιασηἰ(αάἰπίς Μαδεαπίατ, αἲ ρτουί 

πηϊοπῖηαε οοηγεη]απ!, Ἰαῖο ϱπἱάθπα ΠΠαΊογες, 11 ΥεΓο παῖ- 

Πογες Ἰπ]Ιοϊαηίαχ. ὨἨαε απίεπα {αηϊοβε Οᾶ5 σφαίρας, 1 εἴ 

οχΏες γοσαν{ῖ ες ἰοίο ε[ε ἵπ οτῦεπι πο ἀεβεπὲε, πθεφιθ 

ρατῖς αΗιααἰπὶς οπί αἰάϊπῖς, {Γεἆ απα ου Ἠδετεπί 

ραμίαἰΐσα ραϊε[οεπίες (ποβπιπιοάο; Ύα γετο αἴο]απίατ, 
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τραμμένον 1ὰν ὤμενρν. περιφερές᾽ οὐδὲ τοῦτο ακριβῶς 

τοιοῦτον, ἆλλ᾽ ἐκ μὲν τῶν ἔνδον πρὸς ἄλλο ὄψος ἄνατετα- 
µένον, αὖθις ὃ᾽ ἀπὸ τούτων κυκλοτερὴς αὐτῶν ἶ κατάβη-- 

σις ἄχρι τοῦ χρωτὸς γιγνέσθω διὰ τῶν ἔξῳ μερών, ὅπερ 
ἐν μὲν τῇ κάτω σφαίρᾳ τὸ ταπεινὸν αὐιῶν ἐσιο πλησιάξον 
τῷ ποδὶ, κατὼ δὲ τὴν ἄνω τὸ ὑψηλὸν ὃ τῷ γόνατυ γειτνιᾷ. 
τοιούτων ὃδ᾽ οὐσών τῶν σφαιρών, ὡς εἴρηται, καὶ περυτὲ- 
Θειμένων ἐξαρτημάεων τινῶν, καθάπερ ὅταν βούληται καθ’ 

ἑκατέραν εἶναι διττὰ τὰ μὲν ἐν τῇ κότω σφαίρᾳ τὸ κοῖλον 

Γ ενιῷ μερος ἄνω βλέπον χονεα ὡς πρὸς γόὀνυ, τὸ δὲ ἐν 

τῇ ἄνω κατὰ τοὐναντίον εἰ τὸ κάτω μέφορ ἐστραμμένη» 
ἔχοντα τὴν κοιλότητα. ἐπεθῥάφθω δὲ ἑκάτερα τῶν σφαι- 
ϱών αὐτὸ ταῦτα κατὰ τὸ πλάγιον µέρη, τουτέστο τοῦ ῥη- 
Θέντος ὑψηλοτάτου μέρους ἓν ἔνθεν, τὸ δὲ ἔνθεν. ἐνθεῖναι 
γὰρ βούλεται τούτοις τὰ πέρατα ῥάῤδων τεττάρων ἐν αὐτῷ 
τῷ χρόνῳ ευθέως ἀτρέμα κάµπτων αὐτὰ χάριν τοῦ μετὰ τὴν 
ἔνθεσιν εἰς τὴν κατὰ φύσιν ευθύτητα παλιν ἐπανερχομένων 
ὠθεῖσθαι τῶν σφαιρών, τὴν μὲν ταπεινὴν εἰς τὸ κάτω µέ- 

ϱοᾳ τοῦ κωλου, τὴν δὲ ὑψηλὴν ἄνω. }ενομένου γὰρ τού- 

χοϊππάαθ. ΊἈεφπθ εἰίαπι οχηι]βίαε ἴαῖες, {εά αἳ ΙΠπίεγῖονϊ 

Ῥατίε πιαρῖς ἵπ α)Πίπάίπεπι αἰο]]απίασγ, 1πάθ ἵπ οτδῖς {ρε- 

εἶεπῃ ἀε[βάαπί, ἀππι αἆ οιιίεπι ρεγνεμ]απί α ραγίο εχἰογ]οσῖο 

Έα ρατς ϱπαο ἀε[αῖι απ Ππ{ετιοχὶ οτΏο αἆ ρεάεπι Ρρτορίι8 

αοοεζαί, ἴπ [αρετῖοτὶ αἆ ρεπα. Οτρίρας {ριίας πἱ ἀῑοίαπι 

ει οοπΠΙ {11 απαεάαπι αρρεπάἶοες Ἱππεοίαπίασγ, αωαςδ ἴπ 

πίτοαπε γυπ]ῖ ἆμαφ εί[ε Ῥίπας ἵπ ἹΠη{εγιοτί οἵΡε, απαγπι 

βπιις Γασ[απα [ρεοίεηί αἆ σεπι, Ῥϊπας ἴπ Γαρεσϊογῖ, 4 πθταπα 

βηις οοπίτα ἀθοσ[απι οοηγετίαηίγ. Ἠαο απίεπι α Ἰαϊενί- 

Ῥα9 α[ἴπαπίας αἳ εα πΙπαΙταπι ρατίο πα πιαχῖπιο αἴτο]]ῖ- 

ἴπτ, Ἠϊπο ππα αἴᾳιο 1πάε αἰίετα, Ἱπ αᾳὖαςδ οομ]ῖοί γη] 

απαίπογ Ῥαοι]α εχίτεπια, απο αδῖ οοη]εοία {πετῖπί εοἆεπι 

Ῥαεπθ πποπιεηῖο ραπ]αιῖπι ουτεπίας, πῖ ἆππι αἆ παϊατα]επι 

τεοίαπι Παδβιίυπα τεἀειπῖ οχρες οοπιρε]]αΠί, [αρεσίοτεπα αἆ 

Γαποπηπα. ΠΙΕΠΙΡΓΗΠΙ, 1Π{ΕΥΙΟΓΘΠΙ αἆ Ίπιαπῃ. ὨἨοο επἶπα {αοίσ 

Οο2 



παρ Γ44ΗΝΟΤ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΕΡ4ΤΟΥΣ 

Εά. Οµατί, ΧΙ. [ο17. 919.1- Κά, Ῥλ[, Υ. (5079) 
του συαβήσεται τὰ µέρη τοῦ κατάγµατος ἅμα νφ ακριβῆ 

συλάττειν τὴν διάπλασεν, εἶτα δὲ ἀντιτείνεσθαι τὸ μὲν ἄνω, 
Δ ια. ’ ’ 4 { Ν κ ἀ. λ . 

τὸ δὲ κάτω. Ἀρανέας δὲ κελευει τας ῥαβδους εἶναι δια τὴν 
3 -” ή [ή ν η 5: 3 Ν ΄ 

εὐτονίαν τοῦ ξύλου" πρόδηλον αρ ως εἰς την προκειμέγην 
, 2! { ή σι / ει 

χοσίαν ἄμεινόν ἐστι τοιοῦτον εἶναι ξύλον, ὅτε δὲ τὸ ο- 
’ , . 

γανικὸν καλούμενον γλωσσύκομον ἄριστον εἰς τὰς τοιαύτας 
3 3) 3, Ν ” 

ἄντιτάσεις ἐστὶν ἔμπροσθεν εἴρηταί µου κατὼ τὸ πρώτον 
« 3 -” - 3 - -” 

ὑπόμνημα, καθ ὃ καὶ περὶ τῆς κατασκευῆς αὐτοῦ διηλδον. 

λ’ 

5 , .. 5 3 ” 

Ἐπιμελεύμενος ὅκως τὼ ἄκρα τῶν ῥάβδων μὴ ἐς τὸν χοτα, 
3 3 3 Δ 3 . ’ 3 ’ ” Ν 

αλλ ἐς τὰ ἄκρα τῶν σφαιρέων ἐγκέλση. εἶναι δὲ χρηή 

ξεύγεα τρία τῶν ῥάῤδων καὶ πλέω καί τινι νο 8 

τὰς ἑτέρας τῶν ἑτέρων καὶ τιν καὶ βραχυτέρας καὶ µι- 

κροτέρας, ὥς καὶ μᾶλλον διατείνειν ἣν βούληται. ἔστωσαν 

δὲ αἳ ῥάῤδου ἑκάτεραι ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῶν σφυρών. 

Τὸ μὲν ἐγκέλσαι τὸ οἷον ἐνερεσαι, δῆλον. βούλεταυ 

γὰρ τὰς ῥάβδους, ὕσαι μεταξὺ τῶν σφαιρῶν τιθέ- [2315] µεναυ 

Γγαοίαταε Ῥατίες Ἰπ ἀϊγεγ[α εχἰεπίαρ τεοίε οοπιροπαπίασ 

Γεγναπίωτααε, Ἱπιρεταί απίεαι τί οὗ Ἠτππίαίεπι Πσπὶ Ῥα- 

οπ]α ο ΟΟΙΥΠΟ αοορἰαπίασ, οοπβαίηπε αἆ απο π[απι εκ «ο 

π]τας αἀἆμίρετι, ΟΙο[οσοπιαπα Υετο πιαςΠΙπαπιθη απ ΠΊΕΠΙ-- 

Ῥτϊς ἵπ οοπῖτατῖας ρατίες ἀἰάποεπάϊς αριππιαπι οε[[ο Ίτπ 

{αρετῖοτῖ εοπιπιεπίαΓῖο ἀπάϊσαν{, αῬ] εκ[εφαπίας Γαπα εἶας 

Πναοίπγαπι. 

ΧΧΧ. 

ᾖήαρπα εἶγα πε ἴππαε Πι[ἐίμπι ρατίες ομε ἵπμάαπε, [εᾶ 

εχιγεπεῖς ογδίδιο. «Ῥατεπέηγ αµίεπι δαοιμίογηπη ρατία ἑγία 

εἰ ρίμτας; [πίφια αἰία αἰῖς α[ἰφιμαπίο ἰοπβίογα Ὀγερίο-- 

7αυε, πμῖ πκδί ππαβίς επεπάεγε υο]ωππμς «οπιπιοᾶε ᾖγο[[ί- 

σης, ἀεπηείαπέμγφιο Πὶπο αἴφιε Πῖπο α ἑα[ΐς. 

1μ[ιάετε ἀῑχΙι ἐγκέλσαι πα πμαετοτο Πσπίῃσαης. 

ΕάῑοΙί επῖπι πε Ῥαειία, απαε αἆ οιΏες ἀαία 1ρ[ος, αἲς-- 
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τὴν. μὲν ἑτέραν ἄνω, τὴν δὲ ἑτέραν ὠθδοῦσε κάτω, μὴ ψαύειν 
τοῦ χρωτὸς, αλλ᾽ ὑψηλας ἄπ᾿ οὐτοῦ τοῖς ἐναιωρήμασυ τῶν 
σφαιρών ἐνστηρίξεσθαι. «ραναΐνας δὲ ἐκέλευσεν αὐτας εἰ- 
ναι διὰ τὴν εὐτονίαν, ἵνα δηλονότυ κατὼ τὴν ἔνδεοιν βιαίως 

καμφθεῖσαυ, μετὼ ταῦτα πάλιν ἑαυτὰς ἐπανάγωσιν εἰς τὴν 

ἀρχαίαν ευθύτητα" οὐκ ἄδηλον δὲ οὐδ᾽ ὅτι τοσοῦτον ἄνω 

καὶ κάτω τὰς σφαίρας ἀπώσουσιν, ὕσον ἂν εἰς μῆκος ἀπίω- 

σιν ἐκτειγόμεναυ. 

λα. 

Ταῦτα τοίνυν εἰ καλώς μηχανοποιηθείη τήν τὲ καιάτασιν 
, Ἂ ; ς Δ 3 , 

δικαίην ἂν παρέχου καὶ ὁμαλὴν κατὰ τὴν ἐδυωρίην καὶ 
-” [ή ’ 3 ” ν) . 3 , 

τῷ τρώματι πύνος οὐδεὶς ἂν εἴη. τὰ γὰρ ἀποπιέσματα, 
”, 3 / ο] 3 ο. , τι 

εἴ τι καὶ ἀποπιέζοιτο, τὰ μὲν ἂν ἐς τὸν πέδα απάγοιτο, 
." ο 3 Ἆ ᾿ πο] ς ’ 3 , ς Π ” 

τὰ δὲ ἐς τὸν μηρὺν, αἵ τε ῥάῤδου εὐθετώτεραι αἳ μὲν ἕν- 
” ” -” “/ ι] 

θεν, αἳ δὲ ἔνθεν τῶν σᾳυρών, ὥὧσιξ μὴ κπωλύεσδαι τὴν 
, ”ν ’ ΄ - » ’ » 

-Ῥέσιν τῆς κνήµῆςι τύ τὲ τρῶμα ἑεὐκατάσκηπτον καὶ ευ- 

βάδτακτόν. 

γαπα αἆ [αρετίοτα, αἰίετατπι αἆ π{εγίοτα οοπιρεἰ]ηέ, οἰ- 

ἴοπι ἰαμραπί, [εὰ ΓαὈ]πιίοτα 1ρῇς ογβίαπι Πηῖρας ἸπΊαο- 

κοἈηΏῖ, ΌοΥπεα νετο αεοῖρῖ Ίαβιϊ οὗ βνγπιίαίετ, αἱ αι 

Ιπάαπίας γε]επιεπίεν Ἱπῄεχα τιτ[ας ἀἰτ]ισαπίαν εἰ αἆ ρτ]-- 

Γππαπι Ἱαριίαπι τεάασαπίασ, πεπε ἀαρίαπι εἰ οἳ [ατα 

εἰ ἀεογ[απι ΟΥΡεΦ Ῥετ Ίπεο εαἴοηιι οοιµρο, αἀσίειις 

εκἰεπία 1π Ιοηριπάίπεπι ρτοσεάαηί, 

ΧΧΧ]. 

αεο [ γεεῖιε Ῥατεξιιγ ]μ[ίε ἱπεεπάαπε, Τιπι ρατίίετ ϱ Τε- 

Φἶοπε πεο [γασιμγα αἰφιοά εογππεπέµτι [επεῖει: Παν ᾖ[ 

ομῖά επργίππαιµγ ματι αἆ ρεάετα, ᾗματιῖπι αἆ [ενιμγ 

ἐγαποπαιε εί.  (Οοπιπιοᾶίμς αμίεπι ῥασιία εοἰἰοεαπιιγ α 

Μα[ῖς ΠΙπο αίφιμε ᾖῖπο, πο [μπι οΓιωγῖ Ἰπιρεάίαιε εἰ μὲ 

Γταειμγα ζεπε οεμῖς [μ]εῖαιμη εἰ [αοίε ϱΥΕΙΙΗΓ. 
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άικαίην ἔφην ὑπ αὐτοῦ λέγεσθαυ τὴν ἴσην. δόξει δ᾽ 

ὑποπεπτωκέναυ ταὐτῷ σημαινομένῳ καὶ ἡ ὁμαλότης καὶ 

ἐσύτης ἐφεξῆς' ἆλλ᾽ αὕτη μὲν ἓν τοῖς µέρεσιν ἑνὸς πρά- 

γματος ἔχει τὴν γένεσιν. ἡ δικαία ὃ᾽ ἐν ὀυσὶ τὸ ἐλάχιστον 
συνίσταται, διὸ καὶ νῦν δικαίαν μὲν κατάτασιν ἀκουστέον 
εἰρῆσθαι παρ) αὐτοῦ κατά τὲ τὴν ἀντίτασιν, ἣν αἳ δύο 

σφαἴραι ποιοῦνται, καὶ κατὼ τὰς ἐμβεβλημένας αὐταῖς κρα- 

φαΐνας σπα, ὁμαλὴν δὲ τὴν καθ᾽ ἑκάστην αὐτῶν, οἷον 

τὴν κατὰ τὰ σφυρὰ μις αὐτὴν καθ ἑαυτὴν ἐξεταζομένην, 

εἶτα τὴν πλησίον τοῦ Ἰὔναεος, εἶκα τὴν ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ 

δεξιὸν µέρος ῥάβδου καὶ μετὰ ταύτην ὑπὸ τῆς περὶ τὸ 

ἀριστερόν. 

10. 
Οὐδὲ γὰρ ἐμποδὼν εἴ τις ἐθέλου τὰς δύο τῶν ῥάβδων τὰς 

ἀγωτέρω αὐτὸς πρὸς ἀλλήλας δεῦξαυ καὶ ἤν τις κούφως 

βούλοιτο ἐπιῤαλλόμενον μειτέωρον ἀπὸ τοῦ τρώματος εἷ- 
ναι. ἓὲ μὲν οὖν αἵ τὲ σφαῖραι προσηνέες καὶ καλαὶ καὺ 

άικαίως, 14 εἴι Ἰα[ο, ἀῑπί αὖ Ἠιρροοσγαίο ροπῖ Ρτο 

ἴσως, 1ά εβ αεηιαΓίετ, {[εᾷ Ίάεπι ΕΠσπίῃποατε νἱιἀερίίας 

ὁμαλώς, Ἱά ε[ὶ αεφπα]ίεν δἱ ἴσως, 1 εἴι ραγῖίες, αποά 

Ῥτοσίπιε Γαρ]οιίατ.  Ύεγμπα ἴσως 1π ρατῆρας απίῖας ταὶ 

αοοϊρίἴας, [εὰ ὁμαλῶς πιλπίπταπα ἵπ ἆπαρας τερα». απο 

αμίεπι ααοά Ἱπουῖί ]αῇΠε Ἰπίεπάεῖ, 1Πἱε]Ηρεπάππι οί ἂς ἴπ- 

Γεπ[Ποπε αᾳπαε Ῥεγ ἆποθ οτ0ες 1Π οοπ/γαχίαδ ρατίεδ αἆμ]ρο- 

ἴπν εἰ ἆε οοχποίς Ῥαοι]ςδ 1 ϱο5 ἀθπι][ῇ. Οιποά νετο 

Γαράϊί Ρρατίεεγ ἆε εα ΙΠΙΕΠΠοΟΠε Ύπαπι βηρα]α Ρργαε[ίαΠ[, 

Ραία οχὺῖ απὶ α ἴα]ῖ εΒ, Π ρετ [ε αε[ίαιείαν, ἀεῖῃ ἴ6 

απ Ἰαχία δ6οπα, Ρο[ι Ίαεο ε Ῥαϊ5 ᾳπαο α ἀεχίτο Ῥάσπ]οι 

ἀεΙπ ᾳπαε α Ππ]ῇτο, 

ΧΧΧΗ. 

Τνιἱ αµίεπι ρτο]ῖδειν [ ομὶς νε]ε φεὶ ἄμο δαεμία [ωρε- 

τίοτα Ίπιε [ε Ίμπβετε νεὶ αἰϊφιιά εἰἶαπι [μρετίπ]ίοετου 

[το εαπιεπ μὲ φμοά [ωρεγ]οῖιων α [ταείμγα αἲιοἰίαιμτ. 

δὲ ογύες ἰβίεμγ Ἱευες, [Υπαὶ, πποἰίε αο πονὶ [μαπίμγ εἲ 
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μαλθακαὶ καὶ κεναὶ ῥαφεῖεν μαὶ ἡ ἔντασις τῶν ῥσβδων 

χρηστῶς ἐνταθείη, ὥσπερ δη εἴρηται, εὔχρηστον τὸ 
μηχάνημα. εἰ δὲ τυ τουτέων μὲ καλῶς ἔξει, βλάπτου ἂν 

μᾶλλον 1) ὠφελέοι χρὴ δὲ καὶ τὰς ἄλλας µηχανας ἢἢ 
παλῶς μηχανᾶσθαι ἢ μὴ μηχανᾶσθαι' αἰσχρὺν γὰρ καὶ 
ἄτεχνον μηχανοποιέοντα ἁμηχανοποιέεσθαυ, 

λ 

Τέσσαρες ἦσαν αἳ ῥάβδοι, δύο καθ᾽ ἑκάτερον µέρος 
τῆς κνήµης, ἄνω μὲν ὑψηλοτέρα, ταπεινοτέρα δὲ ἡ ἑτέρα. 
τὰς μὲν οὖν ὑψηλοτέρας δύο δυνατὸν εἶναί φησιν ἀλλήλαις 
συνδῆσαυ χάριν τοῦ µένειν εὐθείας καὶ μὴ κατὰ τὴν βιαίαν 

κάμψιν, ἣν ἐκάμφθησαν ἀντιθέμεναυ πρὸς τὰ πλησίον µέρη. 

λΥ. 
(668) [149] Τοῦτο δὲ οἱ πλεῖστου τῶν ὑητρῶν τὰ Ματή- 

γµατα καὶ τὸ ξὺν ἔλκεσιν καὶ τὰ ἄνευ ἑλκέων τὼς πρώ- 

τας τῶν ἡμερέων ἐητρεύουσιν εἰρίοισιν ῥυπαροῖσιν καὶ οὐ- 

δαεμία τεσίε επεπάαπιµτ, μὲ Ίαπι ῥγορο[ιίπαις, Ἱπαςβῖ- 

πατῖο πηααίππε Ἰάοπεα ε[, [εὰ [ οιϊιά Ἰογμπα ποη Τεοῖε 

ἠαδεαε, οδετίε πιασὶς 9 µαπι ρτο[ιείε. Ῥετρείμµπι αἱι- 

ἴεεπι εἰ αἰίας εἴἴαπι Ἱππαελ]ἰπαιίοπες φεὶ γεειε νεἰ πη[ίο 

πιοᾷο αἀλμίδεπᾶας ε[]ε. Ίμγρε επἰπι ε[ εἰ αὖ ατιϊιεῖο 

Ῥίωτίππμπα αὐλογγει ππαελἰπαιοπίδως μµίεπίεπι ἔρ[α πια- 

εἰιίπαείοπε ἆε[ἐίειμῖ, 

Ομαίπους εγαπῖ Ῥασπία, αἲ πίταφπε ρατίο ογυτῖ ἆπο, 

ππαπα [αρετία5, αἰίεταπι Πη{εγίας; ἆαον 1πηπᾶΐ, 4παο α [1ρε- 

τ1οτῖ ρατίε [απἱ α]σανϊ απῖετ [ΓΕ ρο[ἴαπέ, αἲ ππαπεαηξ τεοία, 

πο ἆμπι Πιάραα υἱ ουχναπίας ἀπίετ [ο αἀγετία αἆ ρχοκ]πιᾶ 

Ίοσα οομγετίαπ{ηχ, 

ΧΧΧΠΙΠ. 

ΡΙεγίφμε ἴαπιει ππεάἰσογµτα [γασίμγαε, [ει ἐπίοστα ομείς [εν 

Πεμ υμίημς εἰἶαπι αεοε[]ετίε, ρτπὶς ἀἰεθις ἰαμα [ωοεῖάα 

πιεάεπίμτ, πεφμε ἰᾶ φἰάειμγ αὖ αγίε αἰίεπιῶῃ. Ομίομπ- 
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δὲν τυ λώ δοκοίη τοῦτο εἶναι. ὅσοι μὲν οὖν ἀἄνα- 

κάξονταυ ὑπὸ τῶν αὐτίκα νεοτρώτων ἐόντων μὲ ἔχοντες 

ὀθόνια εἰρίοισι παρασκευάσασθαε, τουτεοίσι πλείστη σεγ-- 
/νώµη. οὐ γὰρ ἄν τις ἔχου ἄνευ ὀδονίων ἄλλο τι πολλῷ 
βέλτιον εἰρίου ἐπιδησαι ἐπὶ τὼ τοιαῦτα. εἶναι δὲ χρὴ 
πάμπολλα καὶ πάνυ καλώς εἰργασμένα καὶ μὴ εραχέα. 

τῶν γὰρ ὀλίγων καὶ φλαύρων δλάν μαὶ ᾗ δύναµις, ὅσου 
δὲ ἐπὶ μον { δύο ἡμέρας εἴρια ἐπιδέειν δικαιέουσε;. τρίτη 

δὲ καὶ τετάρτη ὀθονίοισιν ἐπιδέοντες πιεξέουσι καὶ κατα- 
τείνουσε, ἍἹτότὲ μάλιστα οὗτοι πουλύ τυ ἐητρικῆς καὶ 

κάρτα ἐπίκαιρον ἀσυνετέουσιν. ἥκιστα γὰρ χρὴ τῇ τρίτη 
καὶ τετάρτη στυφελίζειν πάντα τὰ τρώματα, ὡς ἐν πέφα- 

λαίῳ δὲ εἰρῆσθαι καὶ µηλώσιας δὲ πάσας φυλάττεσθαι 

χρὴ ἐν ταύτησι τῆσιν αμέρησιν καὶ ὑκόσοισιν ἄλλοισι 

τρώμασιν ἐρέθισται. τὸ ἐπίπαν γὰρ ἤ τρίτη καὶ ἡᾗ τε- 

τάρτη {μέρη ἐπὶ τοῖσε πλείστοισυ τῶν τρωμάτων τίκτευ 

τας παλιγκοτήσιας καὶ ὕσα ἐς φλεγμονὴν καὶ ἀκαθαρσίην 

ὁρμᾷ καὶ ὅσα ἂν ἐς πυρετοὺς ἴευ καὶ µάλα πολλοῦ ἄξιον 

φµε [απε γεοεπεϊογίδις [γαοιμτὶς τοις, ιοί ἴἶπεεα Ίο 

Γμπε εοδιίµγ απαπι ΊπΙΡοπετε, Ἱπακίπε υεπία αρ πὶ 

Ἔιπε: [ιφμίάεπι ἰἰπιεὶς εωεερεῖς πλ] ε[ξ φιιοὰ πιι]ιο οοτπ-- 

πποᾶϊμς οµαπα ἴαπα [μρετ νἰια Ίαεο αἰρείμγ. Έα νεγο 

εογἰο[ε ἁαπάα ε[ξ, εμπα δεπε εατρία, ποπ α[ρετα: ραµεα 

επῖπι εἰ ππα]α γατιπι 9µοφιε γρτο[οί. ' δεᾷ φμὶ πο 

ἀἷε αμε αἰίετο ρἰποἰεπάαπι ἵαπαπι οε/επὲ, 1εγεῖο αμίετα 

εἰ φµατίο ἴπιεα 1π]ιειεπίες, ἔμπο Ἱπακίπιε αἆ[ἰγίπριπε αἲ- 

φμε επίεπᾶιμπε, ππεαϊἰεϊπαἰἰς αγεὶς [ιωε ἐρπατὶ αἴφιμε αᾱ- 

τπηοά μπι ἱπιρτιάεπίες. Ίἴπ απϊνετ[μπι επῖπι οπιπῖα νμἶπεγα 

εεγείο εἰ ϱµατιο ἀἱε παἰπίππε φεναπᾶα [μπὶ οπιπίσφκε 

ογετα [μεοιὲὶ Γμβίεπάα ε[ Πὶς ἀῑεῦις ει φμϊδησομπφιε 

αἰῖς γεετμάε[ομπε,. 1π [ωπππα επίπι υπίπεγα ρἰεγαφμε 

τεγο αμ Φµαγίο αἰε γέογμάε[οιωιεν ἕνα οµαε ἵπ]]απιηια- 

Εἰοπε, ἴμπι Φµαε [ογάῖδις βγαυϊεγ εποὶρίειήι αμε ᾖε- 

ὄγεπι ἴπ[εγμπὲ, φιὸ μγαεοερίιο πι]ίωτι αἰίμά τγαᾶί ροτε[ὲ 

δν. Ίναπι φμαπε [μπε ἵπ πιεάειαὶ αγίε βγαρί[ιπια, 
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«ποῦτο μάθημα, εἴπερ τι παὶ ἄλλο. τινὶ γαρ ουκ ἔπικοι- 

νωνέει τῶν ἐπικαιροτότων ἐν ἰπτρυκῇ οὗ κατὰ τὸ ἕλπεα 

µόνον, ἀλλὰ καὶ κατὼ ἄλλα πολλὰ νουσήµατα. 

74ογθηρὸν ἔθος ἰατρῶν ἐπανορθώσασθαι βούλεταυ, Υο- 
μιξόντων' ἄμεινον εἶναι. μη πατατείνειν. εὐθέως τὸ κατεαγὺς 

κῶλον, ἀλλὰ παρηγορήσαντας πρότερον ἡμέραις δύο. καὶ 

τρισὶ,. τόθ᾽ ἥκειν ἐπὶ τὴν κατάτασιν ὥστερον μέρα τρίτῃ 
καὶ τετάρτη μετὰ τὴν ἀρχήν. ὁ ὃ ἹἹπποκράτης αὐτῷ. τὸ 
ἐμαντιώτατον ἐνδείκνυσιν ἁρμόετειν, ἐν ἀρχῇ μὲν κατατεί- 
ειν τὸ κώλον, ἐν δὲ τῇ τρίτη καὶ τετάρτῃ παρηγορεῖν. 

ἑὼν οὖν προσέχης τὸν νοῦν τοῖς κατα µέρος εἰς τοῦτο γὲ- 

γθαμμένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ, σαφῆ ταῦν έσται καὶ γὰρ ἑρμη- 

νεύξται σαφῶς. 

| λδ’. 

Σἐ μή τις φήσειε καὶ τᾶλλα νουσήµατα ἕλκεα εἶναι, ἔχευ γάρ 
ε ’ 3 

τινα παὶ οὗτος ὁ λόγος ἐπιείκειαν. 

σμῖδις τὰ ποπ [ὲ «οπιπαωιεΣ οι επῖπι ῥρεγείπει αἆ 

πἶοεγα ἑαπίπα, [εὰ αἆ αἰἷος φµοφιια πιογθος οοπηρἰµγες. 

Ῥχορο[ίπα αποἰοτῖς ει ργαναπα ειπεπάαγο οοπ[αθίμ(]-- 

πεπα πηεάΙοοταπα, οαΙ [ααδ επ]ἠπιαραπέ Ἠοπ Ρτοῦπιας ἃ 

Ῥπιποῖρϊο {γασίππα ππεπιργαπι εχκἰεμάἆετα, [εὰ Ῥτίππππα ἆπο- 

Ρας απἲ ἵππρας ἆἰερας Ἱεπιεηίες, {ετίῖο απἲ απατίο ἀῑο α 

Ῥηϊποῖρίο νῖπι αμίρετο. Ηϊρροογαίες Ύεγο οπγα1 χα[ῖο- 

Ώεπι ἀοσεῖ Ἱαῖο πιακίπιθ οοπἰτατίαπα, πεπιρε ΙπΙΙο ΠιεΠι-- 

Ῥταπι εκἰεπάσπάμπα εί, {ετίῖο εἰ αιατίο ἀἱε Ιεπιεπάαπη, 

Οποάβ 4παε Ἠ]ο [οτίραπέαν Πησα]α οοπῇβάετεςδ, ρίαπα εν αΏί; 

θρετίἰα εμῖπι Ἰοᾳα ές. 

ΧΧΧΙΥ., 

Μία [ φμῖς ἀῑοαε αἶῖος οµοφιε πποτδος ε[]ε πἶεεγα, Φιοᾶ 

οιοάαπαππιοάο υετί[πατ]ε ε[ξ. 
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Γ ΄ 3 3 ” 

Επιείκειάν φησιν ἔχειν τὸν λόγον ἓν ἴσῳ πιθανότητα. 
τοῦτο δὲ εἶπεν, ἐπειδή τινες τῶν λόγων ἄντικρύς εἰσιν 

3 3 ε ’ ” , ε ο. . 

απίθανοι. τίς οὖν ἢ πιθανύτης τοῦ λόγου καθ᾽ ὃν εἴπου 
Ἂ ” ή ς ε 

τις ἂν εἶναι καὶ τὰ ἄλλα νοσήματα ἕλκη; τὰ μὲν ἐπώδυνα 
’ Δ 3 ,ω φω ς - / ΄ , 

καὶ πανυ πιθανον ἕν τῷ των ἕλκων τίθεσθαι γένει. δὲ- 
. : ν 2ςο/ ’ { . - 

δεικταυ γὰρ ἡμῖν ὀδυνη γινομένη δια τὲ τὴν τῆς συνεχείας 
3 ω ’ . λύσιν ἐν τῷ τέμνεσθαι [2560] καὶ τείνεσθαυ καὶ θλίβεσθαι, 

προσέτυ κατὰ δυσκρασίαν. ὅτι μὲν οὖν ἡ τῆς συνεχείας 
λύσις ἕλκος ἐστὶ, παντέπου δῆλον. ὅτι δὲ καὶ ἡ κατὰ ὃνσ-- 

κρασίαν ἀθρόα μεταβολὴ λύσιν τινὰ ποιεῖται συνεχείας ἐν 
τοῖς περὶ φαρμάκων ἐπιδέδεικται. τὸ μὲν γὰρ θΘερμὸν ὅτο 

/ ] τ- ή . -” ο 

διεξέρχεται καὶ οἷον διαβιβρωσκὲευ τὸ συνεχὲς ὃηλον. Ὦὅτο 

δὲ τὸ σφοδρῶς στῦφον ὅταν ἀθρόως συνάγη τὸ διακεχυµέ- 

φον» ἐργάζεταί τινα τῆς συνεχείας αὐτῆς λίσιν ἐν ἐκείνη 
µου δέδεικται τῇ πραγµατείᾳ ὥστε κατῷ τοῦτο μὲν οὐ 

’ Ἂ ” Ν ε 4 3 Δ . 3 Δ / 

µόνον ἂν εἴῃ πιθανος ὁ λόγος, αλλα καὶ αληθης, ἅπασαν 

ὀδύνην ἐν τῷ τῶν ἑλκῶν γένευ τιθέμενος. ὅτι δὲ καὶ πάντα 

γετίβπι]]ε ἀῑκιί ἐπιεικὲς, απαΠ ρτοραδι]α. Ἰά απίεπι 
Ῥτορίεγεα Ρρο/[αῖξ, απῖᾶ ποπ] α ταῖοπθ Ρτοτ[α5 αΏ]ογ-- 

τοπῖ. Όπο Ιρβιίαν αγδιπεπίο πιογεΡΙίας αμὶ 4105 ΠιΟΓΡΟΒ 

π]σετα εί[ε α[Πγπιειὁ Μοτρί ἴαπε οαϊ ἀο]οτεπι αΠεταπί 

Ῥτοβαδ{λίες αἀπιοάαπα αἀπιαπιετατί π]οεγίραθ Ρροβαπ!ῖ, 1Τη- 

ἀϊσοανΙ επίπι ἀοΐογεπι Ίπάε οεΙτὶ εἰ ᾳαοά οοπΙππαπα [ο]να- 

τα, αὈΙ Γ[εοαῖας, εκἰεπάτίασ αιἲ οοπίαπάΤας εἰ «αοά Ἱπι- 

τηοάεταίαπι Ιποϊῖὰαξ [επρεγαππεπίπ,  Αἰααϊ {[οαίίοπεπα 

οοπ πι] αἆ πι]οις [ρεοίατε ομ]νῖ πιαπΙ{εβαπι ε[ι, [εά απι- 

πιοάεγαΐο ἰεπιρεταπιεπίο, αδβὶ [αβίία πιπἰαϊῖο ασοϊάαι, α]ῖ-- 

ασαπι Πετὶ οοπϊπαί [οἰαίίοπεπι 1π ορεγτθ ἆο Ππορ]ίοίαπα 

τηε ἱοαππεπίοχιπι {αοπ]ίαίο ἀεπιοπβτανίπιμθ. (α]ογεπι απῖ- 

ἄεπα οοπβα! ρεπείτατο εἴ ᾳπαᾷ εχοεάετε, ᾳποά οοΠΙΙΠΗΜΙΗ 

εΏῆ: {εσας επι φιοᾶ νεµεπιεπς ε{[, Ύαμπι Γαριίο εοαῖῖ 

απαε [ο]απία Γαπί, αἰηπαπα οτεατο [οἰαΠοπεπι, 11 εοἀεῖα 

ορετο οΠεπ/απι, ἁαπκία Ἠοο ἀρίίις ποα [οαπι ῥτοραρίε, 

[εά νεταπι 4ποάαε ετΙῖ ἀο]ογεπι οππεπι αἆ Ἠ]οετΗπι σεµας 

Ρετιπετε. ΔΙ ΠΟΠ αεθιθ Υετε αἴφιο 1 αποά Ρτοροβίαπι 
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τὰ νοσήματα δύναιτ ἄν τις ἕλκη λέγειν, ουκ ἐε ἂν ὁμοίως 
πρόσθεν ἀληδὲς, οὐ μὴν ἀπήλλακται πιθανότητος. ἐπειδὴ 

γὰρ τὼ πλεῖστα νοσήματα µετ ὀδύνης συνίσταται, µετάβα-- 
σις ὧπ᾿ αὐτῶν ἐπὶ πάντα γενήσεται τῷ λόγῳ πειρωμένου 
τινὸς ἐν ὕλῳ τῷ σώματι πάντως ἤτου δυσκρασίαν τινὰ ἢ 

θλίψιν ἢ τάσιν ἢ σαφὴ γίγνεσθαι συνεχείας διαίρεσιν, εἶτα 
προσαναγκάξοντος ἅπασαν ἐργάζεταί τινα λύσιν τῆς συνε- 
χείας" καὶ εἰ μὴ πρὸς αἴσθησιν ἐναργώς, αλλα πρὀς γὲ 

τὴν ἀλήθειαν αὐτὴν λόγω Θεωρητῶς. ἐν δὲ τοῖς γιγνοµέ- 
νοις τὲ καὶ θλωμένοις καὶ θλιῤομένοις ἔτι δὴ καὶ μᾶλλον. 

"ἐγγὺς γὰρ ἥκευ ταῦτα τοῦ διασπασθῆναι,. τοῦτο ὃ᾽ ἐστὶ 
τὸ πάθηµα συνεχείας λύσις. 

λε. 
ΤΙολλαχῆ δὲ ἠὐὑέλφισται τὰ ἕτερα τοῖσιν ἑτέροισίνι 

"Ὅπερ εἰώθαμεν λέγειν, ὠμοίωται καὶ ποινωνεῖ καὶ 
συγγένειαν ἔχει, τοῦτο καλεῖν εἴωθεν ὁ “Ιπποκράτης ἠδέλ- 

εΏ, πο ἵαπεπ αβ[ατᾶο πιοτβῖ ΟΠΙΠ6Φ Ροΐεγηπέ α]οεγῖς 

ποπιῖπε αρρε]]ατί, απαπάοφιῖάεπι οὔπι Ῥ]εγῖδηπε πιοσβίθ 

ἀο]ος οοπ]απσῖίας α οπ1ῦαθ [εγπιο ἱταηδ[εγείαχ αἆ ΟΠΩΠΕΒ, 

ᾳπαπι ταϊῖοπε ααῖς οοπίεπἆεί, ἰοίππι οοτρᾶδ οπιπῖπο νε] 

ἀπιπιοάεταίο α[ῃοῖ {επρεταπιεπίο νε] οοπίεπάϊ, εκίεπάϊ 

ααἲ ενγ]ἀεηίεγ [εοατὶ; ἀεϊπᾶε οοπβο]εῖ α αποββεί Ππιπιοάε- 

ταίΐο Τεπρεταπιεπίο οοπΙπιαπα αλαα]ά [ο]. 1ά ααοά 

ᾳπαπι(παπα επ]ἀεπίετ [επ[αϊ ποη [αὈ]Ιοϊίατ, ταβοπα]ϊ ἵαπιει 

οοπ{επηρ]α[ῖοπθ νεταπι ε[[ε οοπιρτοβαίαγ; Ἠοο 8ἆεο πηᾶ- 

βῖς αοοϊἀ1ὲ ἴπ 16 φπαθ εκίεπάμπίασςν οοπιπάπίασ εἰ 6ΟΠΙ- 

Ῥτϊπιαπίασ: Ἠαεο βαπῖάεπι Ρτοχίπιο αοεεάππῖ αἆ ο αυαθ 

ἀϊνε]]απίας, ᾳπαε τες οοηΙπηῖ {ο]αΠο εῇ. 

ΧΧΣΥ, 

Φαερεπµπιεγο αἰῑῖ αἰῖς βεγππαπὶ Γ8. 

Οιος οοπ[αενίπιας βηη]]ες ἀἱοοτα, οοπ]αποίος απῖ οος- 
παΐο5, Ἡϊρροεταίες [ο]εί αρρε]]αγε 6ΕΙΠΙΔΠΟ5. Όπο νυςᾶ- 
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φισται τὴν πολλὴν τών πραγμάτων οἰκειότητα καὶ συγγέ- 
υ 

φειαν ἐνδεικνύμενος τῷ . ὀνόματι πολλῶν γὰρ ὄντων ἀλλή- 

λοις συγγενών οὐδενὸς μᾶλλον οἰκειότερον ἂν ὀνομάξοιτο 

συγγενὲς, ὡς ἰσοδυναμοῦσαν οὖσαν τῆς οἷον ἀδελφόεητος τὴν 

σφόδρα οἰκειότητα προσαγορεύειν είωῦε τῷ Λἠδελφίσθαι 

ῥήματι. 

λστ. 
« , , ῃ .. ” μρ. λ κα « ν 
Ὅκοσου (ιέντοι δικαιέουσιν εἰρίοισιν χρήσθαι, ἔστ ἂν ἕπτα 

ς ” 

Ίμέρας παρέλθωσιν, ἔπειτα κατατεἰνὲιν τὲ καὶ κατορῦοῦν 

παὶ ὀθονίοισιν ἐπιδεν, οὗτου οὐκ ἂν ἀσύνετου ὁμοίως 
σανεῖεν καὶ γὰρ τῆς φ)εγμονῆς τὸ ἐπικαιρότατον παρὲ- 

λήλυθεν καὶ τὰ ὀστέα χαλαρὼ καὶ εὔθετα μετὼ ταύτας 

τὰς ἡμέρας ἂν εἴη. πολλῷ μέντοι ᾖσσᾶται καὶ αὕτη ἡ 

µελέτη τῆς ἐξ αρχῆς τοῖσιν ὁδονίοισιν ἐπιδέσιος. κεῖνος 

μὲν γὰρ ὃ τρόπος ἑβθδομαίους ἐύντας αποδείκνυσι καὶ 
παρασκευάξει ναρθηξι λέως ἐπιδεῖ ὗτος δὲ ὁ τρό- ς ϱ0ήξιν τὲλέως ἐπιδεῖν, οὗτος δὲ ὁ τρὀ 

ο. « - 

πος πολυ νστεροι. 

Ῥπ]ο Γαπιπιαπα τεγαπι οοπ]ποίΙοπεπα οοπ{[οχ παπα Παπ]-- 

εαΐς παπα απ πια] Ιπίες [ε οοσηα Ππί, ΠΕΙ πιασῖς 

Ῥνορσίε οοσηαἰῖ ἀἰοαπίας απαπι βεγπιαπῖ. 1908 Ιβίίαν ααὶ 

πιαχίπιε οοπ]αποίί [απε, αιαί εβπάεπι οοπ]αποίίοπεπι 18- 

Ῥεαπί α απ δετΠιαΠΙ, εο ΥετΡο παποιραῖ. 

ΧΧΧΥΤΙ. 

Ομίομπφμε ϱεγο επἰἵπιαπε ἴαια μµεπάμπα ε[]ε, ἆοπεε αἆ 

Γερείπεμπα ἀῑει φεπίμήα [μετίεν ἀείπ επιεπἀεπάωπ, ἀῑγ- 

Ξεπάμπα εἰ [α[οιίς νἰπείεπάωπα, ποπ Τα ρἰάεπίμη Ἱππργμ- 

ἀεπιε. Ίμπο επί Ὀι[απαπιαιοπὶς ἵππρειμς εοπφμτευτί, 

αἴφμε ο[]α αὖ Πὶς ἀἰεδις ἰαμαπιμτ εἲ [αοῖ[ε ἐγασιατί ρο|- 

/ωπε. Ἠαο ἴαππεπ ομγαίοιε ἴοιβε ππείίογ ε[ξ φιιαε α 

Ῥηϊποϊρϊίο υἰπεμίμπι αὐλίδει, [μὸ αμα [εριῖπαιις ἀῑες Ἱπεπη-- 

ὄγμπι επ]ίθει επ τοίο αἰἰίσαπαὶς Γεγμίίς ἱάσοπειιπ, φοᾷ 

/μῦ ποο ππμίιο ρο/[ετίμς οοπεἰπρῖε. 
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[οσι] ΊΤοὺς περὶ τρίτην ἢ τετάρτην ἡμέραν ἀρχομέ- 

νους τῆς περικαταγματικῆς αγωγῆς ἐν τῷ πρύσθεν λόγῳ 

μεμψάμενος ἐπὶ τοὺς μετὸ τὴν ἑβδόμην ἡμέραν ἐπ᾽ αὐτὴν 

ἀφικνουμένους ὤκει σὺν τῷ λόγῳ μικρότερα δεικνὺς, ἁμαρ- 

τάνειν αὐτοὺς, ὧς ἂν αφλεγμαντωτέροις τοῖς µέθεσἰιν προσά- 
γοντας τὴν αἀντείτασιν. οἳ δέ γε περὶ. τρίτην 2) τετάρτην 

τοῦτο πράετοντες, ἣν ὃ καὶ μάλιστα φλεγμαίνη, δεῖται πτα-- 

ϱἨγορίας, οὐ μικρὸν ἁμάρτημα δείκνυσιν ἁμαρτάνειν αὐτούςν 

λδ’, 

Άλάβας δέ τινας καὶ ἄλλας ἔχει, ἀλλὰ μακρὸς ἂν εἴη πάντα 
γράφειν. 

«(569) Τὸ μῆκος τοῦ χρόνου μεμψάμενος ἐπὲ τῶν μετὼ 

τὴν ἑβδόμην ἡμέραν αἀρχομένων τῆς καταγματικῆς ἀγωγῆς, 

ἔτι πρὸς εούτῳ φησὶ καὶ ἄλλας εἶναυ βλάβας ἃς παραλείπει, 
ὕπως μὴ μακρολογοίη. προσθεῖναυ δὲ ἡμᾶς ἄμεινον αὐτὰς 

ἐξ αὐιῶν ὦν ἔμπροσθεν ἐδείξαμεν ὠρμωμένους" μετρίου 

11119 1π [αρεγιογῖ [ΕΥΠΙΟΠΟ τεργε]µεη[ς οαἵ {ετιῖο ααῖ 

ᾳπατίο ἀῑο αἀλμιρετεπί νἰπομίαπι {γαοίπτας αοοοπιπιοᾷαίαπι, 

αἆ ϱο5 παπο ἱταπ[ί απῖ Ρο[ί Γερίπιαπι ἀῑεπι αἆ 1 νεηίαηί, 

41906 πΙΠτιθ 6Σχατο Ἰπάϊσαξ, ταἲ ηπὶ Ρρατίες εχίειάαπέ ΠΟΠ 

ία ἹπΠαπππηαίαδ, Θεά απῖ {ετίῖο απ ᾳπατίο 4ῑε 14 ε[Ποῖιαῖ, 

43ο ΤεπΙρογθ Ἱπ[απηππαίίο., απαπ1 πιαχῖπιο ν]ρεαῖς 1εηϊ]επίϊ-- 

Ῥαβ ερεῖ, «ο 1π πος πιεᾷ]οογῖ 6εΊχοχθ νετ[ατὶ οβεπά1έ, 

ΧΧΣΧΤΙΙ. 

Αἰία εἰἰαπιΗτιι α[Γετε ἰποοππηπποία οφµαε οπαπία ρετ[εφιεῖ 

ἴοπβιπα εᾖἓ. 

Τουρ ιά τπῖς Τεπιροσῖς αοοι{[αν]ί οαπι ομγα[ϊοπεΠα (π86 

ΠΟΠΠΙΠ Ῥρο[ί [ερπιαπα ἀῑεπι νιποι]ο αίας {γαοίατῖς ας- 

οοπωπηοᾷαίο. ΊΆαπο Γαβάϊί {π αἰῖα 4ποηιθ εοπιρε]]ετε ἵπ-- ' 

οοπηπηοᾷα, αααθ πε πι] {15 Πί οπηΗἱ. ΎἣΝος [αμας ἀπεῖ-- 

ης. θα [ηῬ]ίσοτθ, πποιῖ αἳ 15 ᾳππο ἵπ [αρεγίοβίβιι (ο- 
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μὲν ὄντος τοῦ κατάγµατος ὀκνηρύτερα γίνεται τὸ μόρια διὼ 
τὴν τοιαύτην ἐπίδεσιν, ὡς καὶ πρόσθεν ἐδιδάξαμεν. εὖ δὲ 

καὶ σφοδρότερόὀν τε καὶ κακοηδέστερύν ποτε τὸ κὠλον συν- 
τριβείη, κἰνδυνὀς ἐσει τηνικαῦτα καὶ αὐτῶν τι τῶν ὁστῶν 

σφακελέσαι τῆς καταγματικῆς αἀγωγῆς αναβλησθείσης εἰς 
τὸν μετὰ τὴν ἑβδόμην ἡμέραν καιρὀν. ἂπ αρχῆς γὰρ ταύ- 

την βούλεται παραλαμβάνεσθαι, διότι τῶν πεπονθότων µο- 
ρίων ἑκατέρως τὴν περιουσἰαν ἐκθλίβει τοῦ αἵματος, ἐξ ἧς 

χρονιξούσης αὐτόθι σήπεσθαι καὶ τοῖς ὀστοῖς ἐνίοτε συµ- 

βαίνει διαβεβρωμένους ἐπὶ πλέον ὑπὸ τῶν μοχθηρῶν ἐχώρων. 

λη. : 

᾿Οκόσοισι δὲ τα ὀστέα κατεηγότα καὶ ἐξίσχοντα μὴ δύνη- 
ται ἐς τὴν ἑωυτών χωρην καθιδρύεσθαυ ἦδε ἡ κατάστασις. 

λαταστῆσαὶ συνήθως λέγουσιν οἳ κατὼ τὴν σίαν Ελ- 

ληνες ἀντὶ τοῦ πρὸς τὴν οἰκείαν χώραν ἀγαγεῖν. ἀπὸ τού- 

του δὲ µου δοκεῖ καὶ ὁ Ἱ πποκράτης πεποιηκέναι καὶ νῦν 

πποηβτανῖπιας. ὉὈδί {γαοίπτα πιεάιοοτῖς Πέ, Ῥατίες Γαῦ Ἠαο 

ν]ποϊεπᾶΙ ταίῖοπε {πππϊάῖοτες Παπέ, πί [αρτα εἰἶαπι ο[ἴει-- 

ἄἴπας, Οποά[Π ο6 α[ρετῖης εἰ σταν]ας Ῥετ/τιηραίας, Ρετί- 

οπ]απι 4ποφιε ε[ὶ π 6ο οα[α πε οοτταπιραϊας, [4 νιπου]απι 

ααοά αἆ {γαοίπτας Ρρετπεϊί ἆππι ἰχαησεαί [ερίίπιμς ἀῑες 

ἀἰΠεγαίατ. Ἠοο επ]πι Ἰαρεί α Ρχῖπιο οἀμίρετι, ααοπῖαπι 

1η πίταωᾳαθ ραγίεπι α {γαοίπτα οχρτιπαϊϊ [αρεγαπίεπι [8η-- 

συΐπεα, ααἱ Αα ἁἀπίῖας αΡῖ Γαβββαί, ποππΙπα ιαπ εΠβιοῖε 

τί οἷῖα νιἰιο[α [απῖε Ρ]ατίπισπα χχ]ραία οογγμπηραΠ{αΓ. 

ΧΧΧΥΙΠ, 
Ομῖδις ο[]α [γαοία εἰ οµίε εποεάεπιία γε[ίεμὶ πεφιειπέ, 

Ίος πιοᾶο ἵπ [μαπι [εώεπι εοἰἰοοαπεμγ. 

Φο]επί Οταεοῖ απὶ Αῄαπι Ιπεο]απὶί υ[αγρατα Υετραπι 

καταστῆσαι, πἳ Πση]Ποεπέ 1Π [ααπι [εάεπι οοἱἱοσαε. Όπάε 

πϊμῖ γἱἀείατ Ἡϊρροοταίες ἆποετθ ΠΟΠΙΕΩ Κατασεάσεως Ρες 
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τὸ τῆς καταστάσεως ὄνομα μετὰ τοῦ σ δηλονότι 7θαφομένης 

τῆς συλλαβῆς ταύτης, ὡς ταὐτὸν σημαίνειν δι αὐτοῦ τῇ 

καθιδρύσει, ἥτις ἐνδείκνυται τὸ κατὰ χώραν ἱδρύσαυ το. 

κακῶς οὖν ἔνιου γράφουσι κατάτασις ἄνευ τοῦ σ. οὐ γὼρ 
διὰ τῆς κατατάσέως, αλλὼ καὶ διὰ τῆς µοχλείας ἑδρύει εἰς 

τὴν οἰκείαν χώραν τὸ γυμνωθέντα τῶν ὁστῶν., 

λ9’. 

[52] Σιδήρια χρὴ ποιέεσθαι ἐς τοῦτον τὸν τρόπον, ὄνττερ 
οὗ μοχλοὶ ἔχουσιν, οἷς οἳ λατύπου Αβάνα αρ, τὸ μέν το 
πλατύτερον, τὸ δέ τυ στενότερον. εἶναι δὲ χρὴ καὶ τρία 
καὶ ἔτι πλείω, ὡς τοῖς μάλιστα ἁρμόξουσίν τις χρήσαιτο, 

ἔπειτα τουτέοισ χρὴ ἅμα τῇ κατατάσει μοχλεύειν ὑπο- 
βάλλοντα. πρὸς μὲν τὸ Κατώτερον τοῦ ὀστέου ἐρείδοντα, 

πρὸς δὲ τὸ ἀνώτερον τῷ αἀνωτέρῳ τοῦ σιδηρίου, ἁπλῷ δὲ 

λύγῳ ὥσπερ εἰ λίδον τις ἢ ξύλον μοχλεύου ἰσχυρῶς. έστω 
δὲ σθεναρὰ τὰ σιδήρια ὡς οἷόν τε, ὧς μη κάµπτηταυ. 

, 

σ ἴετίῖαπι [γ]]αβαπι [οιῖρεπςβ, [Πο αἱ Ίάεπι Πσηϊβοεί ααοᾶ 

καθίδρυσις, αιαοά νοσαρυ]απα η] αἰῑπά ΠΡΙ να] αααπι 

αημ]ά 1π Γμαπι [εάεπι οοἱἱοσατθ, 41ΑΠΙ χεπι κατάστασιν 

ἀῑκιί. Μα]ε Ιρίίας [ογριαπί ποππα]Ι κατάτασιν αΏεφιε σ, 
ἨΟΠ εΠηἶπι Ρος ΙΠΙεΠΠΟΠΕΠΙ, 414 κατάτασις ποϊαῖ, [εἆ οἳ 

Ῥες ἱπρι][απι πημάαία οἵα ἴπ [παπι Ίοσυυπι τεοοπάππίασ. 

ΧΧΧΙΣ, 

Ἐεγγαπεπία ᾗαοεγε οΡοτιει αά [ἰπηλίειμάίπεπα νεο φιῖ- 

δις ἵπ ἰαριάίοϊπίς μιιέµγ, ἰαπίογα επ µπα ματίε, απβι- 

[ίοτα εἰ αἰίεγα, 9µαε ἴεΓπα Ἰαδεαπεμγ αμ ειἶαπι Ῥίμγα, 

μὲ [επιρετ αἀ[ιοί αρεί[βπια ρο[[πι. Ομίδμς ἀεπιί[[ς ο[]α 

εοᾶεπι ῥαεπε πιοππεπίο 9ο ἰπιεπάμπεμγ ἐπιρείίεπάα [μηέ. 

1ππίιαπίµγ αµίεπι αὖ ἴπιο ἱπ[ετίοτὶ οἱ, α [ωπππιο [μμε- 

γἰογί; αἴφμε μὲ ΜΠΟ φετὀο ἀῑσοαπι, ποπ αἰίετ φµαπα [τ 

υεειὶς αἆ ἰαριάεπι υεἰ ἱρημπα [ογείιεγ πιρε[ἰεπάμπι αᾱ-- 

ππορεαιμγ. δίπὲ αμµίεπῃ [εγγαπιεπία φμαπίμτα Πιεγὶ Ροιε[ὲ 

Ἰηπαϊ[ιπια πε [εειαπέμγ, Ίπεο αφμε εγαίο ΠιααΙποια 
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αὕτ] μρχνή αἰμωρή ἦν τὲ τὰ σιδήρια ἐπιτήδεια ᾖ καὶ 

μοχλεύηταἰ τις ὡς χρή. 

ΠΠρόδηλον ὅτι κατὰ τὸ σχῆμα παραπλήσια κατασκευά- 

δει σιδήρια τοῖο τῶν λατύπων, οὐ κατὰ τὸ μέγεθος". οἷς 

γὰρ ἐπὶ τῶν ὁστῶν χρώμεθα σιδηρίοις εἰς τὸ μοχλεύοντες 
αὐτὼ κατατάξαι τηλικαῦτά ἐστι τὸ μέγεθος, ἡλίκα καὶ πρὸς 

τὴν τῶν ὀδόντων μοχλείαν ὑφ᾽ ὑμῶν παρεσμεύασται. πλείω 

δὲ εἴναι χρὴ τὼ περὶ τῶν ὁστῶν μοχλείαν παρεσκευας 
διαφέροντα ἀλλήλων µεγέθει τὲ καὶ λεπτότητι καὶ 

τῇ κατὰ τὸ πέρας αὐτῶν, ἔνθα μάλιστα τὸ ἔργον αὐτῶν 

ἐστιν. ὅπως δὲ προσήκει χρῆσθαυ τοῖσδε τοῖς σιδηρίοις α--- 

τὸς ὁ “/πποκράτης διδάξευ σαφώς. εἰ δέ τις οὐ παθακο- 

λουθεῖ τῇ λέξει τανδρὸς , οὐκ ἐξηγήσεως ουδ ἑρμηνείας ἑτέ- 

θας, ἆλλ᾽ αὐτοψίας δεῖται. τινὸ γάρ ἐστυ πράγματα τοι- 
αὔτα τὴν φύσιν, ὥστε μὴ δύνασθαι πιστεῦσαυ ἡ) γοῆσαυ 

ἄνευ τοῦ θεάσασθαὲ τινα αὐτῶν. 

πποππεπέµι Ίναδει, [ Γεγγαπιεπια ἰάοπεα [πε εἰ ἱπριί[ς 

εοημεηίειπς αἀλιδεαιιγ. 

Οοπ/[αί {αμτιοαπάα εί[ο Γεγγαπιεπία αἆ Πσαταπα νεοίταηι 

ααῖρας ἀπ Ἱαρίάιοϊπϊς αἰππίαν, ηΟΠ ΤἴΒΙΠεΠ αε(αο ππασπα, 

απτιπι 9παο αἆ Ἱπιρε]]επάα οἷἷα αἀμίροηίας αἲ 15 ποἩ αἲ- 

Ἰογγεαηί Ύ«1άε αἆ πγσεπάο5 ἀεπίες οοπιραγαπίἁγ. Ὑετιπα 

αἆ ο[ἴα πιρε]]επάα ρατατὶ ππη]ία ἀερεπί, 41οχΗΠ1 αἰία ας 

Ρ]επίοτα νεἰ {επαίογα [πὲ νε] πΙποτα αἈ εχίτεπια ρατίε, 

Ύπα πιακίππο [παπα εΠεοίαπι ρταεβαπε, [εὰ «πα νία πΙῖ 

εἰσίεπι {εγγαπιεπ!ῖς οοηνεπῖαί, ἨΗιρροοταίες 1ρία ενἰάεηίου 

ἀεοίαγαί. δἱ οπῖ εἶας Υετρα πο Ιπίε]]σίε, αα οχροί- 

ἴἴοπα ααῖ Ἱπίετρτείαοπο ποπ Ἰπάϊσεί, Γεὰ οσπ]ογαπα Γεη[α: 

ᾳἀαεάαπι οπίπι τος παϊατα ἴα[ες Γαπῖ, αἱ αλα πεο «[οεγο 

πεο ἀοσαετῖ «ας ρο[πί, πῖΠ τα οοη{ρεοίαπι αἀιοππίασ. 
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, β. 

Ὁκόσα γὰρ ἀνθρώποις ἅρμενα μεμηχάνηται πάντων ἰσχυ- 
ρὐτατά ἐστι τρία ταῦτα, ὄνου τὲ πἐριαγωγὴ καὶ μόχλευ- 
σις καὶ σφήνωσις. ἄνευ δὲ τούτων ἢ ἑνὸς δή τινος ἢ 
πάντων οὐδὲν τῶν ἔθγων τῶν ἰσχυροτάτων οἳ ἄνθρωπου 

ἐπιτελέουσιν. οὔκουν ἀτιμαστέη αὕτη ᾗ µόχλευσις, εἰ 
γὰρ οὕτως ἐμπεσεῖταυ τὰ ὀστέα ἡ οὐκ ἄλλως. ἠν δὲ ἄρα 
τοῦ ὀστέου τὸ ἄνω παρηλλαγμένον μὴ ἐπιτήδειον ἔχη 
ἐνέδραν τῷ μοχλῷ, ἀλλὰ παροξὺ ὃ παραφέρει παραγλύ- 
Ψαντα χρὴ τοῦ ὁὀστέου ἐνέδρην τῷ μµοχλῷ αἀσφαλέα ποιῆ- 
σαι. µμοχλεύειν δὲ χρὴ καὶ τείνειν αὐθήμερα ἡ ὅδευτε- 
ραῖα, τριταῖα δὲ μὴ, τεταρταῖα δὲ ως ἥκιστα καὶ πεµ- 

πταῖα" καὶ γὼρ μὴ ἐμβάλλοντι, ὀχλήσαντι δὲ ἐν ταύ- 
τησιν τῇσι ήμέρησι φλεγμονὴν ἂν ποιήσειε καὶ ἐκβάλ- 
λοντι οὐδὲν ἧσσον. 

[0565] "Ὄνους καὶ ὀνίσκους τοὺς ἄξονας ὀνομάξευ. τού- 

των οὖν τὴν περια}ωγήν ἕν τυ τῶν βεβαιοτάτων φησὶν εἷ- 

ΧΙ, 

Έαπ μπίνετς επῖπι πιαοΠἰπαξιοπίδις φµαε αὖ Ποπιϊιπίδις εκ-- 

οοβίίαε [ωπὲν ᾖαθε ἴγες [μπὲ οπιηῖµπα υαἰεπείι[ίπιας, ααφίς 

νετ[αιίο, ἱπερμί[μς μεγ νεείεπα εἰ οµπεις αἀαεῖμσ. Ίναπα- 

οµε [ωπαῖπες [πε αἰἴφμο Μπο υεῖ [πε οπιγίδιις πμ []ιεηα 

ορις οιοά ππακίπιαπι υἶπι γο[μίει ρετ[οῖωπε; ΄φματε 

ποπ ρατνί [αεἰεπάμς ε[ξ ἱπεριί[ως Πίς, [φμιάετα ο[]α. νεὶ 

Άας νία εἰ πµ]ία αἰία τεοοπάμπίμτγ,. ὅδεὰ [ι ιά ο, ομοᾶ 

/ωρεγ αἰιεγηπα επεεᾶἰὲ υεετὶ ἰάοπεμπι ἴθεμπα πο ῥγαε[εῖ, 

[τιφµε τα αομέμπι μὲ φεειὶς ε[Γωβίαι : /οαίρτο επεαναπ- 

ἆμπι, ἆοπεο υεεεὶ ἴσεμς [ια ομῖ [ιγπαίεγ Ἰαετεαί. -πι- 

Ῥείίετε αμίεπι οροτἰεῖ αἴφμε εχίιεπάετε εοᾶεπι αε νεἰ 

Ῥο[ἐγιαἰε, [εἆ πονι εεγεῖο : σµαγιο νετο νεἰ φιμέιο πμίπια. 

ΊΝαπι [ Ἰὶς ἀἰεῦις ἴαοε[ε ο[]α πε φιεαπὲ ἵπ [μαπι [ε- 

ἄειι τευεγε, ἵπ[απιπιαείιο [μρεγρεπῖει, ας πωοππίπως 

ειἶαπα μδἱ τε[ζεμαπεμΓ. 

Άπες πιαποπραπίαχ αἳ Ἡρροοταίε γοοβρα]ο ὄνου εἰ 

ὀνίσκου. Ἡοταπι 1ἴααθ γετ[αιοπεπι αἲ γαλάι[Πιπιαπι ε[ῖε, 

6Α1Ι.ΕΝΌ8 ΤΟΝ, ΧγΙΙϊι ΡΑΠΦΘ ΗΤ. ΕΡ 
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ναι, ὥσπερ καὶ τὴν µοχλείαν καὶ τὴν σφῆνωσιν. ὀνομαξει 

δὲ σφήνωσιν τὴν διὰ τῶν σφηνῶν διάστασίν τε καὶ διαἰρὲ- 

.σιν τῶν ἕυλων., α ὁτ. αον 

μα. 

Ἀπασμὸν μέντοι ἐμβάλλοντι πουλὺ ἂν μᾶλλον ποιήσειεν 1 
ἀπορήσαντυ ἐμβαλεῖν. ταῦτα εὖ χρὴ εἰδέναι" καὶ γὰρ 
3 ’ Ν ε) μ 3 ; ὴ 2 π 

εἰ ἐπιγένοιτο σπασμος ἐμβαλλοντε, ἑλπίδὲς μὲν οὐ πολλαὶ 

σωτηρίης. Λλυσιτελέευ δὲ ὀπίσω ἐμβάλλειν τὸ ὁὀστέον, εἰ 
3”, 3 

τς 

οἷόν τε εἴη ἄἀόχλως. 

4ιὼ τί σπασμοὶ γίνονται κατα πάᾶσας τὰς τοιαύτας δια- 

θέσεις ἐμβαλλομένων τῶν ὁστῶν εἶπεν ἐφεξῆς πάντα, ὥσπερ 

καὶ ἄλλων πολλῶν ἐπικαίρων εἰς τὴν τέχνην ἅπαξ εἰπων 

ἀρκεῖται, -μεταφέρειν ἡμᾶς αξιών τὸν λύγον ἐπὶ πάντα τὰ 
ἄλλα ὅσα τῆς αὐτῆς φύσεως. εἰ δὲ τοίνυν παραγράψω σοι 
τὴν ῥῆσιν αὐτοῦ, δι ἦς τὸ καθύλου τοῦτο κουνὸν πολλῶν 

” ῳ , ’ 

τῶν κατα µέρος διδάσκει. 

Ποαί οἳ νεο[ῖ Ἱπιρα]απι εί οαπεὶ αἀπιοίΙοπείη, 4Πᾶπι νοςαί 
σφήνωσι», 9Ώαε Πβποχαπα Ῥετ οππεος ἀἰάμοίίοπεπι ἀῑν]ΙΠο- 

πεπ]ᾳαο ΠρηϊΠσαῖ, 

ΧΙ]. 

Αιφαῖ ππµ]ο Ἱπαρὶς πεγνοτµπα ἀἰβεπ[ο εποιαδίεµν, [ οἳ 
γε[εμαίμτ, οµαπι [ι τε[ἐειιὰ πεφιεα. Οποά φιμϊάετη ἐρ-- 

ΠΟΥατε ΠΟΠ ΟΡοτὲεῖ, παπα [ εοπᾶἰιο ο[]ε πεγρογιπ ἀῑς- 

τεπ[ίο [μρεγρεπίαι, ὑι απρµ[ίο [ρει εβ. Ἀταε[ίαι αιίετη 

ἔπετωπι επρεἰίεγει [ ροϊε[ὲ εἴῑγτα πποἰε[ίαπα [τετῖ. 

Οα[απι αᾳπαπιοῦγεπι Ἠῖδ οπιπῖρας νι] ἹπΠαπηππα[ῖο 

αοοεᾶαε, πῬῖ ο[ἵα οοπάαπίας, 1ρ{ε ἀείποερς οπΊπεπι Ρε[ε- 

ααϊίας, Γεπιε] αρίαπι εχρ]οαίε οοπ[επίας, ποῃ Γεοιδ αἴαιιε 

αἶῖα πιπ]ία οΎπαε ἵηπ πιεά]οῖπα ππακΙπαπα Ῥοπάμς Ἠαρεπί, 
πα οαυαΙ ἱταπείεγεπάσπι ποδῖς Γεγπιοπεπι οεπ[εαί αἆ εείεγα 

ε]αδάεπι παϊμγαε οπιπῖα, Έσοε ΗΡΙ αά[οτίραπι εἶας νετρα, αιι]-- 

Ῥα8 πηϊνοτ[απα Ἠου ᾳαοᾶ αἆ πιπ]ία Πησυ]ατία Ρεν πεί εχροΠ]ῖ. 
΄ 
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μβ. 
Οὐ γὰρ ἐπὶ τοῖσιν χαλαρωτέροισυ τοῦ καιροῦ σπασμοὶ καὶ 

τέτανου ἐπιγίνονται, αλλ ἐπὶ τοῖς ἐντεταμένοισυ μᾶλλον, 
περὶ οὗ νῦν ὁ λόγος. οὐ χρὴ οὖν ἐνοχλέειν ἐν τῇσυ προξι- 
θημένησι ταύτησιν, ἀλλὰ μελετῷν ὅπως ἥκιστα φλεγμαίνῃ 

τὸ ἕλκος καὶ μάλιστα ἐκπυήσῃ. ἐπὴν δὲ ἑπτὰ ἡμέραυ 

παρέλθωσιν ἡἢ ὀλίγῳ πλείους, ἦν ἀπύρετος (570) ᾖ καὶ 
μὴ φλεγμαίνῃ τὸ ἕλκος, τό τε ἧσσον κωλύειν 3 πειρῆ- 
σθαι ἐμβάλλειν, ἓν ἐλπίδης κρατήσειν" ἣν δὲ μὴ, οὐδὲν 

δεῖ µάεην ὀχλέειν. καὶ ἣν μὲν οὖν ἐμβάλης τὰ ὀστέα ἐς 

τὴν ἑωυτῶν χώρην, γεγράφαταυ ἤδη οἳ τρόπου τοῦ ὡς 

χρὴ ὑπερεύειν, ἤν τὲ ἐλπίδης ὀστέα ἀποστήσεσθαυ ἤν τε 

μή. χρὴ δὲ καὶ ἢν μὲν ἐλπίδης ὀστέα ἀποστήσεσθαι ὡς 

έφην, τῷ τρὀόπῳ τῶν ὀθονίων ἐπὶ πᾶσυ τοῖσι τοιουτέοισὀ 
τὴν ἐπίδεσιν ποιέεσθαυ, ἐκ μέσου τοῦ ὀθονίου ἀρχόμενον, 

ὡς ἐπὶ τὸ πουλὺ ὡς ἐπὶ δύο ἀρχέων ὑποδεσμὺς ὑποδεῖταυ, 

ΧΙΙ. 

Ίνεφμε επἰίπα τὶς φµαε ]μ[ίο Ἰανίογτα [μπε πεγροτωπα ἄῑ[επ[ίο 

αμὲ ΤΙΡΟΥ [μρεγπαΓοίεμη, [εά ἐς φµας µίιγα ἀεδίεωπι ἵπ- 

εεπάμπιμτ. Θμοᾶ αἆ Πιωιο ἴοοιπα αἲἰἶπει, μχορο[ιῖς ἄἰε- 

δις ΙΥΓΙΙαΤε ΠΟΠ οοπυεπῖε, [εὰᾷ ορέεταπι ἅατε μὲ ᾿μίοις 

οµαπι πηπίπε ἴπ[απιππαιίοπε 1επέείμγ εἰ ιαπ ππακίπιε 

Γωρριγεὶ. «άίφιμε εδὶ [ερίεπα ἀῑες υεὶ μαμίο ρίιγες ἴγαπς- 

τεγίπε, [ [εῦτὶς ποπ [ιε αἴφμε [ος ἐπ[ίαπαππαϊίοπε να” 

οεῖ, Τμπο παῖπις ργολίδεπιμγ επἰε αἆ γεροπεπᾶάμα, μδὲ 

υοεῖ οοππροϊες [ιεγὶ ρο[]ε πο ἀε[μετεπιις, Φμοπίαπι [πο 

ε[}εειις [ρε ποπ εοπυεηὶὲ εἰ [δἱ ει αἰιετὶ πποἰε[ίαπι α[- 

Γεττε. Έτβο [ ο[]α ἵπ [μαπι [εάεπι εοἰἰοσεπίμγ, «μάθε 

ομταιῖο αἀπιουεπάα [Πε Ίαπι ἀεείαγαίμπη ε[, [τυε αὔ[εε[- 

[ωγα ετεάαπιµς [νο ποπ. (Ομοᾶ[ αὔ[οε[]μτα ο[]α νἰάεαπ- 

εμτ, μὲ αἰωὶ, [α[είαε ἵπ οπιπίδμς Πὶς ογάἰγὶ α πιεᾶίς ἄε- 

δεπε, ρἰεγμῖηφιιε φιμεπιαάπιοάμπα 1ἰίαε φµαε ῥΤίπιπε οἴγ- 

ομπιάαπεμγ ἴπ ΜΙΥΑΠΙΦΙΗΕ ῥαγίεπα αἰἰγαοίαε, 

Γοι Ἡ 
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’ 3 »- ” 3 .) 3 

ο μάθομεν ἐν τοῖς περὶ κινήσεων μυών ἐπὶ τὴν ἰδίαν 

ἀρχὴν ἑκατέρου μυὸς κινουµένου τὴν ἐνέργειαν αὐτῶν }ί- 
γνεσθαι. ὅταν οὖν ἀκόντων ἡμῶν λάβωσι διὰὼ μέγεθος φλε- 
γμονῆς οἱ σπασμοὶ γίνονται. διὰ τὶ οὖν ἐμβληθέντων τῶν 

/ ] ” ./ 1 ΄ Ν Πῃ 

παραλλαττόντων ὁστῶν αἄλληλα [2564] κατά τε τὰ συντρίµµατα 

καὶ τὰς ἐξαρθρήσεις οἳ μύες γίνονται; μᾶλλον γὰρ ἐν τού- 
3 . « ’ ”ω ΄ απ ; « ” 

τῳ ἐστὶν 13 λυσις τοῦ "προβλήματος, ὅτι μικρὀτερον ἕαυτου 
Ν -” 5, ” ’ ΄ 

γίνεται τὸ πώλον, ἕν τὲ τοῖς ἐξαρθρήμασυ καὶ κατάγµασι», 
᾿ ε -- -” 3 -- / , 

ἐπειδὰν ἑκάστη τι τῶν' ὀστῶν διατρήσασα τὸ δέρµα. μετὰ 
αν] Ν 3 Δ Δ ’ 3 ΄ ” ’ 3 

δὲ τὴν εἰς το κατα ϱὐσειν ἔπαγοδον τῶν γυμνωθέντων αἄπο- 

λαμβάνει τοῦ πρόσθεν µῆκος, ὥσπερ καὶ οἳ φλεγμαίνοντες 
͵ 3 / , ” μη ῃ μ 

μύες ἀναγκαξονται συνεκτείνεσθαι τῷ παντὶ κωλῳ. διττήν 

οὖν λαμβάνεται τάσιν, ἦν τε ἐκ τοῦ φλεγμαίνειν εἶχον, ἥν 
τε νῦν ἔτι προσἑπιλαμβάνουσιν εἰς μῆκος ἐπεκταθέντες. 

, 

μγ. 
Τεκμαίρεσδαι δὲ χρὴ πρὸς τὴν μορφὴν τοῦ Ἓλκεος, ὅκως 

Ίκιστα σεσηοὀὸς καὶ ἐκπεπλη}ιένον ἔσται παρὰ τὴν ἐπίδεσιν. 7 ᾖ 7}. ϱ 

ΟΠεπίαπι ε[ι ἵπ Ἰϊργο ἆε πιοία ππα[ου]ογαπι, [Ππσα]ος 

πια[οπ]ος [αο ππαπετα Γαηςῖ, αὈΙ νογ[ας Γαιπι 1ΠΙ ΠΠ πΠ1 ΟΟΠ-- 

ἱγαλαπίαγ.  Όσας το αιαπάο Ἰπν]]δ πορῖς αοοἰἀῖί οὗ 1Π- 

ΠαπιπιαΗΙΟοΠΙ5 πιασπϊ(πάἶπεπι πετνί ἁλοπάαπίαν, σας 1ρι-. 

ίασ. 4. τεροπαπίατ ος οπαο {γαοία απῖ Ἰαχαία Ιπίει [6 

οε[ΓετιαπΕ, ππα[ο]ογίΙΠ ἀΠ[ίεπ[ο [εαν Όυαεβίο εκ «ο 

Ῥταείετίίπι ἀπ, ααποά ππεπιργαπι γεάἁας Ὀγενίαδς 

Ύαὐπα {γαοίαπα νε] Ιακαϊαπι 08 ομίε εχοεάῖῖ, [εά Ροβαιαπι 

ἵπ Γαπαπι Ἰοσμπι Υεροβία [απῖ ἆπαο παδαία εταηπί [ααπα Ἰοιι-- 

σι ἴπεπι τεοϊριαπί, 1π ᾳπο οαία οοσιπίας πππ[ομ]Ι ᾳποβ 

1πηΠαπαππαίΙο εχετοεί ππα ΟΗΙ {οἱο ΠΙΕΠΙΡΓΟ ἀῑ[ίιεηάΙ. ΈΏπο- 

Ρας ἁσιίατ πιοῖς ἀιεπζππίας οἳ [ας απῃαμηπιαίοπο εἰ 

πμπο, αααπι αἲ ρτβίπαπι Ιοησπάἴπειη τεγεγίπηίαγ. 

ΧΙΠΠ. 

4ιιεπάεπάα ἵπ[ωρετ εξ σιγα μἱοεγίε, με [ιδ οἰπομίο ᾖεἱει 

απο ἀἰναγίςείιε. 

ν 
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Κατὼ μεταφορὰν ἀμφοιέροις κέχρηται τοῖς . ὀνόμασι, 
τὸ μὲν σεσηρὸς ἀπὸ τῶν Ἰχειλῶν τοῦ σώματος ὅλως προσα- 
γορεύσας, τὸ ὃ᾽ ἐκπεπληγμένον ἀπὸ τῶν πολὺ διξστώτων 

σκελών. ἡᾗ γὰρ ἐκείνων διάστασις ὀνομάδεται πλῆκτα, ὥσπερ 

καὶ σεσηρέναι λέγομεν τοὺς διιστάντας ἀπ᾿ ἀλλήλων χωρὶς 
τοῦ τῆς γένυος ὁὀστοῦν κινῆσαυ. οὕτω μὲν γὰρ ἀνοῖξαυ }ίγ- 
νξταυ τὸ στόμα, διαστῆσαι δὲ τὰ χείλη τῶν ὀδόντων συµ- 

βεβλημένων ὀνομάζουσι σἐσηρέναι, «φυλάττεσθαυ δὲ γε κὲ- 
λεύευ κατὰ τὴν ἐπίδεσιν ἐκτεταμένα ποιῆσαι τὰ χείλη τοῦ 
ἔλκους. συνάγεσθαι γὰρ βούλεται πρὸς ἄλληλα τὴν οἰκείαν 
Θέσιν ἀπολαμβανόντων τῶν μερῶν τοῦ δέρματος, ἐπειδὴ 

καὶ θλίβοιτ ἂν ἧπιστα ποιούντων οὕτω καὶ σκέποιτ ἂν 
μάλιστα τὸ ὑποκείμενον ἕλκος ἐν τοῖς µυσίν. εἰδέναυ γάρ 

σε χρὴ τῷ δέρµατι χαίΐρονια τὰ ὑπ' αὐτοῦ πάντα καὶ µή- 
δὲν ὑπεοκείμενον ἀβλαβώς γυμνοῦσθαι: καὶ τὲ θαυμαστὸν 
οἰκείαν τὲ καὶ σύμφυτον ἔχοντα τὴν ἐκ τοῦ δέρματος σκὲ- 
πην αὐτὼ χαίρειν μὲν ἀξὶ τῷ συμφύτῳ σκεπάσµατι, Χχαλὲ- 
πῶς δὲ ὑπὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων διατίθεσθαι; διὸ καὶ μὲ 

θεάσασθαι µήτ᾽ ἀποτέμνοντα µέρη τοῦ δέρματος, ἀλλ ἐπά- 

Τταπε]αίῖοπο υ[α5 ἆπο Ίπεο νειδα π[αγραχεῖ, Πίτα 

[οἱ]]οεῖ, ααοά σήρεσθαι ἀῑκῖί, ἁἀπείο ααἶάεπι Υεγρο ἃ Ἰα- 

μιῖς ουἵς, εί ἀῑναν]σαχϊ, αποᾷ ἐκπλήττεσθαι α οτατῖρα5 Ρ]-- 

ΙΠΙΠΠΙ 1πίεν [ο ἀῑάποιϊ. Ἰἰάμοεία επῖπι ογμτα ἀἰνατισαῖα 

ἀϊοίπιις, ἸαΡία γετο ο πα [1πθ πιοία πιαχί]]αε 1πίεχ {ο ἆἱ- 

Παπὶ, Παπίία, Ίαπιααθ υῬί ος [ο αρετῖίας υἱ Ἰαβῖα ποπ 

εοεαμἰ, ἀεηπῖες Υογο 1Πίετ [ο οοπιαἰπηίατ, Ἠ]ατο 41οΙιγ, 

Θαγεί αιίεπι πο οχαο να]ησχῖ ἀἰάπείαρ υπείαπίασς να]ί 

επῖπι εας οοπἰταλμϊ ομἰῖς ραγίίρας {παπι Πίαπι χεοϊρ]επΡης, 

απαπάοφυϊάεπι [αρ]εοίαπι πιι[οι]ογασα πἶοιδ Ίο γα αη- 

ηΊπης οοπηρεϊπιείας εἰ πιαχῖπιο ἰεσείατ. ῥῬοαῖτο επίπι Ιοεῖ 

4υαεεµπαε ομίε οοπίεραπίαΣ, Ίαο εαζεπι ἀε]εοίασί παμῖ]-- 

απο πωάασῖ Ἱπποσεπίεγ. Αί αμιά παταπι εἴι, { εα αι άρια 

οσα] Ῥγορσίμαι αἴᾳπε Ἱππαίαπι γε]απιεπίαπι εἰ ΓΕεπΙρεΓ 

νε]απιεηίο ραιάεπί 1ππαίο οεἰεγῖδηαε οπΙΠΙΡας Ιαεάσπίαν ο 

Ἐφυϊάεπι απ πμ] εκ ομίε Ρταεοϊάεχεπη, {ο εὔπι αΏ 
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Εὰ. 0μανῖ, ΣΠ. [254.] Εά, Ῥαζ. Υ. (510ι) 
γοντα τὸ ἀποσυρμὸν αὐτοῖς, ἔξωθέν τὸ καὶ κατ᾽ αὐτοῦ τι- 
θέντα τὸ μὲν ἃ πολλάκις ἐδεάσασθε τὰ οὕτως ἀποσυρθῥέοντα 

δέρματα, καὶ τὸ γε δαυμασιώτερόν ἐστιν ὅτε μελανθέντος 

κατὰ τὴν τιληγὴν εὐθέως. ἔτι δὲ δήπου τοῦτο Θαυμασιώ- 

τερον, ὅτι μὴ φεανίσκοις µόνοις, ἀλλὰ καὶ γέρουσιν οὐκ 
ὀλίγοις πολλὰ τῶν οὕτως ἀποσυῤῥέντων δερμάτων ἐν τῷ παρ- 
αντίκα μελανθέντων προσάγοντες ἐκολλήσαμεν. εὲ δὲ γυµ- 

νὴν ἑάσαις τὴν ἀποδεδαρμένην σάρκα καὶ δυσχερὴς οὖν ἡᾗ 
οὕλωσις αὐτῆς Ίένεται μετὼ τοῦ καὶ δάκνεσθαι πάντως καὶ 

ῥυπαίνεσθαι. τὰ γὰρ ἀφλέγμαντα καὶ παρηγορικὰ φάρμακα, 
καθάπερ ἐστὶ τό τὲ πάρυγρον ὀνομαξόμενα ἤ τε τὲτραφάρ- 
µακος δύναµις, ἀφλέγμαντον μὲν φυλάττει τὸ πεπονθὸς μέ- 

ϱος, ῥυπαρὸν δὲ ἐργάδεται τὸ ἕλκος. τὰ δ᾽ αὖ καθαίροντα 
τὸ ἕλκος, ἅτε ῥυπτικὴν ἔχοντα δύναμιν, αἴσθησιν αὐτοῦ 
φέρει δαπνώδη. τό 7ὲ μὴν ὑπὸ τοῦ δέρματος ἐσκεπάσθαν 

τὸ ἀπόσυρμα τούτων οὐδὲν πάσχει. τούτω ὃ᾽ ὅμοιόν ἐσευ 

καὶ τὸ κατὼ τὰς φλυμταίνας γιγνομένας ὑπὸ πολλῶν προ- 
φάσεων, εἰς ὄγκον δὲ αἰρομένας, ἐνίοτε δὲ μεγάλην ὀδύνην 

ἐπιφέρειν, ἴστε δή µου κάπείνας ὡσαύτως. Θεβαπεύοντι 

υ]{εσ]οχῖρας ρατίρας [πρετ Ἰοεμπα Ἱπάποετεπι, ἃ πο ἆ4ε- 

ἰταοία εταῖ, οσσ]αΠπαίαπι νΙαί εἰ, ααοᾶ πηασῖς αφ πηταίἹοπε 

ἀϊσπαπι εΏΏ, αΎπαπ1 Ίουας Ίαπι ηϊσνιΠε οοουραχείατ. Π]αά 

[επι Ίοηπςο αἀπαϊταρι]ας, αποά ποπ πιοάο αἀο]ε[οεπίάρης, 

Γεά Γεπῖρας ποπ ραποῖς οπίεπι ία ἀεἰγαοίαπι Ῥτοίῖπας Ἡρὶ 

1π Ῥ]ασα πῖρτε[οετεῖ [αερε ασσ]α]πανι. ΑΙ πιᾷα ϱ.το, 

Ππε οπίε τε]ηαπαίπσ, Άθστε αἆ οἰσαίτίοεπι Ρρετάποῖίας, 

Ῥταείετ(ααπα ααοά πποσ[απι ΟΠΙΠΙΠΟ [επί εἰ [οτάῖᾶάα τες- 

ἁατς πιεάιοαππεπία επῖπι ᾳπαε ἸπΠαπιπιαοπετα οοετοεπί 

8ο Ἰοπίαηί, ομ]αςπιοβί ε[Π ααοᾷ πάρυγρον εἲ αποά τετρα- 
φάρμακον παπουραϊυτ, αΠεοῖαπι Ῥατίεπι αἲ ἹπΠαπηπαίῖοπε 

Τπεπίατ, {[εά π]οις [οτάιάμπι οΏ]οιαπες απας Ὑέτο π]οις 

Ῥυγραπί οἨ ἀείεισεπαϊ {αου]{αΐσπι αϊδλὸ θεᾶ νὶ ραχς 

α αμα ἀείταοία οαἵς ε[ι εαἆειι εοπίεσαΐας, πα]]ῇ ε]αςπιοᾶί 

ηοχαο ραίεῖ, ᾳποά Ππῖ]ε ει αἰααπε αδί Ῥυ[υ]αο ΠΡ νατῖϊς 

οπι[ οτίας΄ 1π {ππιοτεπι αΠαγσαπί εἴ Ιπίετάαπα στανεπι 
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Εὰ. "Ὅμασὲ, ΧΠ. Γ254, 2ὔ5.] Εά. Ρα[. γ. (570.) 
γὰρ αὐτῷ οξείᾳ βελόνη τὴν σλύκταιναν εἰς Ὀπδρηυαγή εἴ γε 

ἐκθλίψας αερέμα τὸ γρὸν, απολείπω νά τὸ δέρµα 

μαἳ πο πάλιν αὐτὸ πληροῦσθαι µύσαντος τοῦ τρήµα- 

τος ἐκ δευτέρου καὶ Φλύκταινα πληρωθεῖσα τίτλα τας κατὰ 

τὸν αὐτὸν τρόπον, εἶε ἐκθλιβέντος τοῦ ὑγροῦ προστέλλεταυ 
ο Δ ἀ , Λ / , 3Ν ο] ” 

τῷ 1ρῶσν τὸ δέρμα καὶ Φυλαττεται µεχρι ἄν απουλωθηναυ 
-”-. 32 3, ῃ 

τὸ ὑπ) αὐτοῦ τοῦ χθώτὸς [255] ἡλκωμένον. ταυτ ειρηταί 

μου σαφῇ γνωρίσματα τοῦ δεῖσθαι πᾶν ἕλκος ἐσκεπάσθαυ 

τῷ συμφύτῳ δέρµατι. τὸ δὲ νῦν προκείµενον ἕλκος οὐδὲ 
3 / 3 3 Ἶ α) ) ” ΄ ’ 

τὸ τυχόν ἐστιν, ἀλλὰ διὰ παντὸς τοῦ βάδους διηρηµμενης 

τοῖς ὀστοῖς τῆς σαρκὸς ἁπάσης. οὐ γὰρ ἂν ἐξέσχεν ἔκεῖνα 
διὼ τοῦ δέρματος, εὲ μὴ διέτεμΣὲ πρῶτον ὅλην τὴν σάρκα. μ ) μῇ] ἑ 1 

Φ Σ ’ ’ 3 3 ’ ”- ΄. « , 
ταύτην οὖν βέλτιὀν ἐστιν ἐσκεπάσθαι τῷ πέριξ δέρµατι’ 

εκ ή .- 3 - ” ή 

υμνὴ γὰρ οὖσα ταῖς οὐσίαις αὐταῖς τῶν ἐπιτεθειμένων φαρ- 

µάκων ὁμιλοῦσα ῥυπαίνεται μὲν ὑπὸ τῶν ἐλαιωδών καὶ πα- 
ρηγορικῶν, δάκνεται ὃ᾽ ὑπὸ τῶν καθαιρόντων τὸν ῥύπον 
ὄντων ῥυπτικῶν, εἰ δὲ διὰ τοῦ δέρματος αἳ τῶν ἐπιτιθε- 

µένων φαρμάκων δυνάμεις εἰς τὴν πεπονθυῖαν σάρκα κατὲ- 

φύοντο χωρὶς τῶν οὐσιῶν, ὀνήσουσο μὲν αὐτὴν, οὐδὲν δ᾽ 

αΠεταπέ ἀο]ογεπι, ΄Αοιία οπῖπι αοα, πἳ ΠοβΙ; εαδ αρετῖο, 

πΈ εσ]ία Ἠαβεαπέ σο]]έείοφπε 1Ρῖ Ἠπππογε Πενῖίες εκρτε[Το 
Γαρεσ]εοῖαπι επέεπα τε]πάπο. Ηαε ἀείηᾶς ἀεγαπη Ἱπιρ]επίας 

ΡΓαεο]α[ο Γοταπιίπαε, ἀπριείαε(πε εοἀέππ᾽ πιοᾷο αρετιππίατ: 

Ιάπποχε εκρτε[ο οαεῖς αἆ οατΠεπι οοπρε]Πίατ Γεγναίαταπε, 

ἆαπι ᾳποά 5αβ εα εκ ἀ]οεταϊαπι ε[ αἆ οἰεαίτίοεπι ρεγνεπῖαί, 

Ἠπες ἀῑκϊ[τε νο]αῖ, πῖ αρετίε ο[βεπάετεπι π]οις ᾳποά[ρεί Ἱπ- 

παϊῖα οπ{ο οοπ{εσεαάωπα εἶζε, Ἠϊο απῖεπι ποπ αποάςαπιᾳαε 

Ἠαοίαίατ, 5εἆ αποᾷ αἰίε ρεηῖτας 1ΠΓεάΙξ, παπι χαΤο Εοΐα 4 

ὀ[πρας ἀϊ[οα[α Πες ποπ επἶπι ομῖο εκοθάετοπῖ, ΠΠ ΡΕΙα8 
ἠπ]νετίαπι οὔγηοπι Πποϊάλ[Πεπί.  Ἠαπο Ἰρίατ πιε]ας εΠ 

Ρτοκίπια ομίο νε]αί, ́  πᾶπιᾳαα πΡί παᾶα ᾗε οοπ[αοία 1Π6- 

ἀϊοαπιερίοταπα αὐίθας πα ἰπίας, Π οἸεῖπι αεοῖρ]απί εἲ σ]- 

ους τω] μας τεᾶἆαπε, Γ[οτάῖάα εναάί; Παπ Ῥατρεπί Γοτάεπι 

εἲ ἀειεγσεπάϊ νῖπι Ἰαρεαπῖ, πιοτ[απα ΓεπΗξ, Αξ αδί 1π]ο- 

οἷα πιεάϊσαιπεπία ρετ οπίοπι Γααπα {αοι]ίαίοπι οβταῖ οχα]- 

οεταίαο ἀπιρετιαπί, πια ἀρίοταπι ΡρατΗου]α Ρεπείταπίο 
ιό 

κ. αν 
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Εά. Οµατῖ, ΧηΠ. [255.Ί ι Εά. Βαζ, Υ. (570.) 
ὧν εἴρηται συμπτωμάτων ἐπάξουσιν. εἰκότως οὖν ὁ ππο- 
κράτης περὶ παντὸς ποιεῖταυ συνάγεσθαι τὸ χείλη τῶν 
τοιούτων ἑλκὼν, πραχθείη ὃ᾽ ἄν σοι καλώς τοῦτο τὴν ἐδέαν 
αὐτῶν ακριβῆ κατασκεψαμένῳ' εἰ μὲν γὼρ ἕν τι τῶν χει- 
λῶν ἐκτετραμμέγνον εἴη πρὸς τὸ πλάγιον, ἐκεῖιθεν ἀρξάμενον 
ἐχρῆν τῆς ἐπιδέσεως τάναντία πὲριτρέπειν αὐτό. εἰ ὃ᾽ ἆμ- 

φύτερα πεπόνθασι τοῦτο, τὴν ἀπὸ δυοῖν ἀρχῶν ἐπίδεσιν 
ποιήσασθαι, προσάγεις ἀλλήλοις τὼ χείλη. 

νδ'. 
Τοῖσρ μὲν γὰρ ἐπὶ δεξιὼ ἐπιδεῖν ξυντρόφως ἔχει, τοῖσι δὲ 

ἐπ᾽ ἀριστερὰ, τοῖσι δὲ ἀπὸ δύο ἀρχέων" ὀκόσα δὲ κατή- 
πορήθη ὀστέα ἐμπεσεῖν, ταῦτα αὐτὰ εἰδέναι χρὴ ὅτι 
ἀποστήσεται, καὶ ὅσα τελέως ἐψιλώθη τῶν σαρκῶν. ψιλοῦ- 

ταυ δὲ ἐνίων μὲν τὸ ἄνω µέρος, µμετεξετέρων δὲ κύκλω- 
Φεν, ἀμφιθνήσκουσιν αἳ σάρκες. 

Ριοάεταπῖ απἶάεπι, Γεά πα]]απι οΠοτεπῖ εκ Γ[αρεγίιοσίβας 1π- 

οοπιπιοά15, πατε ἀρίατ Ηἱρροοχαίεθ πιασπῖ πιοπιεπ{ϊ εχὶ- 

ΠΙπιαί οτα5 Ἠα]αδπιοάἱ πἱοεχαπι οοπίταΗῖ, 14 αποά Ῥεπε π[ῖ-- 

ᾳπε οεἀεῖ, {1 ἀῑ]σεπίειτ Άριτα πἱοετῖς απ]ππαἀγετίαίατ. οἱ 

ππα επῖπι οἵα 1π αἰίεταπι Ἰαΐίμς Ιπομπείατ, {α[οια 1πάε 

οτία αἆ οοπίτατίαπα οοπνετίεηάα ε{ί; Π ρατίες πἰταπιαε, 

πιεᾶῖα ῬΡτῖπιο ἀπ]ιοὶ ἀερείι αἴᾳπε οτα νι]πεχῖ Ἱπίετ {ο 

οοπιπαῖ Η1. 

Η.ΧΙΥ. 

Εα[οία εοπππιοᾷε ομὶθμσάαπι α ἀεπιτα γρατίε αἰἰγα]είειτ, 

ομϊδιωάαπι α [ιπΐέγα, αἰὶς ἴπ μµίχαππφµε ρατίεπι ἁμοῖεμτ. 

Θιαεεμπομέ αμίεπι ο[]α τενεγεῖ ἵπ [μαπι [εᾶεπι ποπ ᾖο- 

εµεΤΙέ, Ίιαεο [εἶγε εει αὐ[οε[]μτα ε[]ε, πο [εις εεῖαπι 

εα Φµαε εΧ ἴοὶο «αΤπε [ωπὲ πιάαια. Ἰμάαιμγ αμίεπι 

ομϊδικαπι ρατς [μρετίοτ, Ρἰετίσφιε νετο ΕπΠΟΥΙΙΗΥ ϱαΤο0 

οµαε εἶτεα [τασίμγαπα ε[δ. 
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Ἐά. Οµατι. ΧΠ. [ο5».] Εά. Βα[. Ῥ. (570. ὅ71.) 
Συντρόφως εἴρηκεν ἀντὶ τοῦ οἰκείως, οὐδὲν ὠφελούσῃ 

µεταφορᾷ χρησάµενος, ὅθεν αὐτὸ καὶ παρεσημηνάµην. ἐπὶ 
δὲ τὴν μεταφορὰν καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ὕσου δεινοὶ λέγειν εἰς 
ἐνεργεστέραν δήλωσιν τοῦ κατὰ τὴν διήγησιν πράγματος 
χθώντεαυ. 

μὲ. 
Λαὶ τῶν μὲν ἀπὸ τοῦ ἀρχαίου τρώὠματος σεσάπρισται ἔνια 

τών ὁὀσιέων, τῶν ὃ᾽ οὔ, καὶ τῶν μὲν μᾶλλον, τῶν ὃδ᾽ ἦσ- 
σον, καὶ τὼ μὲν σμικρὰ, τὸ δὲ μεγάλα. διὼ οὖν ταῦτα 
τὰ εἰρημένα οὐκ (671) ἔστιν ἑνὶ ὀνόματι εἰπεῖν ὁκότε τὰ 
ὀστέα ἀποστήσεται. τὰ μὲν γὰρ διὰ µικρύτητα, τα δὲ 
διὰ τὸ ἔπ᾽ ἄκρου ἔχεσθαι Φᾶσσον ἀφίσταται, τὰ δὲ διὰ 
τὸ μὴ ἀφίστασθαι, ἀλλὰ λεπιδοῦσθαι καταξηρανθέντα 

καὶ σαπρὰ γενόμενα. πρὸς δὲ τούτοις διαφέρει τὲ καὶ 

ἐητρείη ἐητρείης. ὡς μὲν οὖν τὸ ἐπίπαν τάχιστα τουτέων 

ὐσιέα ἀφίσταται, ὧν τάχισταυ μὲν αἱ ἐκπυήσιες, τάχισται δὲ 

κάλλισται αἳ σαρκοφυΐζαι" καὶ γὰρ αἱ ἀποφυόμεναυ σάρκες 

«Συντρόφως ἀῑκῖε πί οοπιπιοᾶθ Πσπἰβοαταί, ἹπαΙ]1 ἵχαπς-- 

]αοπε π[αςθ, αποά πα] Πραῖ ποϊἰα[ε, απαπἀοφαἴάεπι ο]ο- 

απεμ{Ππιας ασ(αε (απο]αίίοποεπι α[αγραί, αἲ τει ΑΡΕΥ- 

Πας ἀεοίαταηπς εκροπαῖ, 

ΧΙΥ. 

Ο[α φιιαεάαπι [μὸ [γαοιμγα ἀἰμιτπα αἰῑίς Ῥμέγε[εμπῖ, αἰῑίς 

πηϊπίππε, εἲ ομῖδιωςἆαπα Αταυϊμς, οιἰθμτάαπα ἰερίμςς Γη 

πποᾶο ρταπᾶϊία, πιοᾷο επίδια ο[]α ἰπε[απιμτ. Οὐ Ἰαεο 

Τδτίμγ φµαε ρο[τῖα [ωπῖ πο [ἱοεῖ ιμιο υεγὂο επρἰϊοατεν 4ο 

ἵεπιροτε αὔσεε[]ωγα [πὲςρ ποππιμί]α επῖπι εἰ φμοᾶ επίριια 

/ωπε, εἰ φμοᾷ ἵπ [μπιπιο εοπεϊπεπἰµτ, εεἰετίμς εποϊᾶμηε; 

ποππµ[ία ποπ εποϊάμπι, [εὰ ατε[αεῖα εἰ ρμµιγία [ᾳμαπιαπα 

γεπιτέµπέ: Ἠταειετ Ἰαεο ΠιμΙίμπι εµγαεο αἴα αδ. αἰία 

ἀι[Γετι... Ἔετε ἴαπιεπ ο[]α 1 εεἰετγίπε αὐσοεάιμπε τι 

αμῖθις οεἰεγγίπιε ρµ5 αρματεῖ, ει οεἰεγγίπιε εἰίαπι αἰ- 
Φε ορίῖππε ϱ«ΩΥΟ ἴπεγε[οίε» «αΤο επῖπι Φμαε ἴπ υἰείαία 
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Ε, Οἶµατι. ΧΙ. [205. 950.] Ὅ. Ἐά, Βαβ γ. (στι 
πατὼ τὸ σιναρὸν. αὗται μέτεωρἰζουσο τὰ ὀστέα ὡς ἐπὶ τὸ 
πουλύ. ὅλως μὴν 'ὁ κύκλος τοῦ ὁὀστέου ἢν ἐν τεσσαρά-΄ 

κοντα ἠμέρησεν ἀποστῆ, παλῶς ἀποστήσεταν. ΄ ἔνια γὰρ ν 

εἰς ἑξήκοντα ἡμέρας ἀφικνεῖται, τὼ μὲν [256] γὰρ ἀραιό-'' 
τερα τῶν ὀστέων Φᾶσσον ἀφίσταται, τὰ δὲ στιρεώτερα 

βραδύτεραν, τὼ δὲ ἄλλα τὰ µείω πολλὸν ἐγδοτέρω, ἄλλα 
δ᾽ ἄλλως. 

/ὸ σεσάπρισται ὅτι κατὰ τοῦ σαπρὀῦ΄ γέγόνε καλώς 
., Δ Δ , ο’ - ον ο 3 

εἴρηται. τα δὲ μμ ὅτε καλοῦσι σαἼρα, ᾿ τινὺ οὐκ 

ὀρθῶς ρηνας" πάντα }ὼρ τὸ παλαιὰ μὲ ̓αθόνια προό- 
αγορεύει αὐτὸς σαπρά. ο νυν 

. μστ. | 

-ποπρίειν δ᾽ ὁστέον ἔξεχον ἐπὶ τῶνδε τῶν προφάσεων χρὴ, 
ἣν δύνηται ἐμβάλλκιν,  μικροῦ δέ τινος αὐτῷ. δοκεῖ δεῖν 

παρελῦσιν καὶ οἷόν χα ῇ παραιρεθῆνας, ᾗν τὰ ἀθηρὸν ῇ 

καὶ Όραζὀν τὲ τῶν σαργίων παὶ δυσαισῦησίην παρέχει, 

Ῥαγιε [μεςγε[οῖη Ῥίεγμππφμε ος αἲἰοἰἰ. «Απιδίεμς εΤΡο ἴο- 

εις ο[/0, [ φμαάγαβύτία ἀἰεῦμς αὐοοεαίε, ορείπιε, αδ[εε-- 

ἀει, φ μπι ποππιἰία "με αἆ [ενας εβπηωπε Ῥετυεπίαπε. 

Ῥαγίογα φάει ο[]α ππαεμγίμς αξ[εεδιμὲν Πγπιίοτα [ε- 

τίς αἰία οµαε ππίποχα [ωπε πίτα τεππηριμς πιµίιο ὀγενίμς 

αἴφιε αἰῖα αἰίτετ. 

Ο/Ια. 4παε ραίγε[οπηί σεσάπρισται ἄισιι νοιρο ἀποῖο 

8 ποπηῖας ων Νοπιϊπαπί απιίενη ᾳπαθοπ]πο οογτηρία 

Γαηί σαπρὰ, 1άᾳαπε Ποπ γεοίς, απαςσμβιαπς επ]πι εἴ αμ 

Εμ εἰ ἀἰαίατηα [αηί αἲ ἀρῖο ἀἰοπαίας σαπρα. 

ΣΗ, λα κοκ 4ῷ 
Ηὶς αµίεπι ἄε εαι[ῖ οἱ ργαεεϊάεπᾶμνα ελ "δι πεβιειὲ πο-- 

ομῖε εἰ Ῥαγμπα ομῖᾶ ετοεί]ετε οιάξα δη, οὗ [εἰπάεγε ποπ 

Πἱεεερ [ι ποκίτα ῄε εἰ οἳ ΕΠΕ αἰἰφίέα ἐσι ραλεε ση [ηἐγ εὲ 

αὖ ππο[ε[έίατ α[Γεγαι κ αεηπφιιὸ δὲ Ίσε-φ τς ὲ αἲ[οἶτ- 



(ΠΗΡΕ ΑΤΜΩΝ ΣΠΟΜΝΗΜΑ 1. 603. 
Ε4. Οἶασί, ΧΙ. [ο76.] Ἐά. Βαΐ, Τ. (574.) 
: ψιλὸν δὲ τυγχάνει ἐὸν καὶ τὸ τοιοῦτον ἀφαιρέειν χρή. τα 

ὃ᾽ ἄλλα μέγα οὐδὲν μέγα διαφέρει οὔτε ἀποπρῖσαι οὔτε 
μὴ ἀποπρῖσαι.  σαφέως γὰρ εἰδέναυ χρὴ ὅτι ὀστέα ὅσα: 

τελέως στερέεται πῶν σαρκῶν καὶ ἐπιξηραίνεταυ, ὅτε 
πάντα τελέως ἀποστήσεται. ὕσα δὲ απολεπιδοῦσθαυ μέλ- 
λει, ταῦτα οὐ χρὴ ἀποπρίειν.  τεκµαίρεσθαι δὲ χοὴ ἀπὸ 
πών τἐταγμένων σημείων τὰ τελέως αποστησόµενα, ἴη- 

τρεύειν δὲ τοὺς τοιούτους σπλήνεσι καὶ τῇ οἴνηρῃ ἐπερεύῃ, 

ὥσπερ καὶ πρόσθεν γέγραπται τῶν ἀποστησομένων ὀστέων. 
φυλάσσεσθαι δὲ χρὴ μὴ καταψυχροῖσι τέγγειν τὸν πρῶ- 
τον χρόνον" ῥιγέων γὰρ πυρετωδέων, πίνδυνοο δὲ καὶ 

σπασμῶών, προκαλέεται γὰρ ἀεὶ σπαομὸν τὰ ψυχρὰ, ποτὲ 

δὲ καὶ ἕλκει. εἰδέναι δὲ χ0ή ὅτι περ ἀνάγκη βραχύτερα 
πὼ σώματα ταύτη γενέσθαι, ὧν ἀμφότερα τὸ ὀστέα κα-- 
τεηγότα καὶ παρηλλαγμένα ἐητρεύηται καὶ οἷς ὅλως καὶ ὁ 

κύκλος τοῦ ὀστέου ἀπέστη, 
.. 

“Οτι καὶ νῦν εἴρηκε προφάσεις οὐ τᾶς ψευδείς αἰτίας, 

ἀλλὰ τὰς ὀληθεῖς, εὔδηλον, αὐτὸς δὲ ὃ περὶ τῶν σεσαπρισ- 

ἀεπάιμπι ε[. Πεἰίφμα ψετο πο Ἱπμ[έμπι τε[ετε ρταεεῖ- 

ἁαπίμγ πεσοπε. ΟΦεῖγε επἰπι οεγίµπι Ἰἱσει ο[]α φας «αΤΠε 

πμάαία [μπε εω ἴοιο εἰ ατἱάα οπιπία γεπῖις αὔ[οε[]μγα. 

Έα υεχγο γταεεῖᾶἰ ποπ οροτίεῖ α ομῖδμς [φμαπια τε[οί- 

υεπάα ε[, επ ρτορο[εῖ αμίεπι ἰπαίοῖις οοπ]ιοίεπάατα 

ε[ξ φµαε ρεπίεµς αξ[εε[]ιτα πι. αἀά Ίογμπι ομγαιῖο- 

πεῖι ραπηῖς μεπάμπι ε[ αο νἰπὶ γετΓκῇοπε, [οιμε απιε 

ἐπάἰραυίππμς ἵπ ο[[όμς φµαε αὐ[εε[]ωτα [μπε εαρεπάμπα- 

σµε πε Γπιριάα αἰίφμα τε α γ)τιποὶμµίο γρετΓμπάαπεμτς 

παπα ρεγίοµίιπι ε[ὶ το οιῖα 7εὖγε ρτανὶς ἸιοΓγοτ [εαμα- 

ἓμγ, Ἰιενε πετυοτµπι ἀῑεμίοπειαι α[]εταπε, Ῥγαε[εγιῖηα 

πἱεετίδως. Ιμᾶ ἴιεπι Ίρπογατε ποπ ορογίει, φιιοᾶᾷ ππείι-- 

ὅτα ἵπ φμίδις μίγαφιε ο[]α οοπιππίπµία [με ἆμιπ τι εΥ 

ο εεάεπίία εµμταπίμτ εἰ εα αμίδις Γγαβπιεπέμηι “ στο 

ο [ὲν αιπθιίιε τεοξαᾶϊῖ ν πεεε[]ε ε[ὲ ὀγευίογα ᾖαπε. 

Οαπ/[α5 αρρε]]αντε προφάσεις. Ραϊει επ[επι αμ΄ εο΄ Ἠϊο 
4αποαπο [ο νοσατῖ ΠΟ Τα][ας, [εά νετας σαµ{αθ.  Ὀμϊνει- 
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Εὰ. Οµατι, ΧΠ. [256. οὔ7.] Εὰ. Βαΐ, Ῥ. (571.) 
µένων ὁστῶν λόγος ἅπας ἐστὶ σαφὲς κελεύοντος ἀποπρίειν 

αὐτῶν τά γὲ κατὰ τὰς ἐμβολὰς ἐμποδίζοντα καὶ ὡς νύτ- 
τοντα τὰς ψεούσας σάρκας καὶ, ὡς αὐτὸς εἶπε, δυσαισθη- 

σίην παρέχει, τουτέστι δυσχερῇ καὶ αγρίαν τὴν αὐτῶν δέ- 
σιν. ἐδείξατο δὲ τῷ λόγῳ καὶ τὸ ὑπογυμνωθέντα τῶν σαρ:- 
κὠν ὁστᾶᾷ καὶ μὴ παραχρῆμα κατατεθέντα πάντως αποπὲ- 

σεῖσθαι καὶ τὸ Σηρανθέντα. 

μὲ. 
957] "Ὅσων δὲ μηροῦ ὀστέον ἢ βραχίονος ἐξέσχεν, οὗτον 

οὐ µάλα περιγίνονται. τὰ γὰρ ὁὀστέα μεγάλα καὶ πολυ- 
µύελα καὶ πολλὰ καὶ ἐπίκαιρα τὰ συντιτρωσκόμενα νεῦρα 
καὶ μύες καὶ φλέβες. καὶ ἣν μὲν ἐμβάλλοις, σπασμοὶ φι- 

λέουσιν ἐπιγίνεσθαυ, μὴ ἐμβληθεῖσι δὲ πυρετοὶ ὀξέες 

καὶ ἐπίχολοι καὶ λιγνυώδεες καὶ ἐπιμελαίνονται. περιγί- 
γονται δὲ οὐχ ἧσσον οἷσι μὴ ἐμβληθῇ, μηδὲ πειρηθῇ 
ἐμβάλλεσθαι. ἔτι δὲ μᾶλλον περιγίνονται οἷσι τὸ κάτω 

µέρος τοῦ ὁὀστέου ἐξέσχεν 1 οἷσο τὸ ἄνω. πὲριγίνονταυ ὃ' 

{15 απἰοπι Γεγπιο ἆθ ο[πΌις ραϊγῖρας ρ]απας εΠ, «παπα 1πι- 

Ρεταῖ, τί 14 εκ 1ρ[ Ῥγαεοϊάαίας αποὰ 1π οαυ[α ε[ί ους 

ποπ οοπάαπίατ, τί αιιοά Ῥγοχίπιαπα οαγπεπι ρυηςῖί, αίφπε, 

τί 1ρ[ε αἲῖν ππο]εβῖαπι α[Γετί, Ἰοο ε[ οππι ρετίαχρα[ῖοπε 

αίαιε {ογπιεπίο τεροπῖίαχ. Αάῑί 1π[αρετ {αἱαγππι ῬΓοΓ- 

δα τί εᾱ οἴα αΡ[οεάαπί ααε παάαία Ῥτοῦίπας τε[πία 

ποῦ {πεγμπῖ εἰ 4παε Ιπαγπεταηῖ, 

ΧΙΥΠ. 

Οµΐδς [επποτὶς υεῖ Πιππεγὶ ος επεε[[ὲ Γετε ποι εναάμπῖ, 

{μπε επῖτι ο[]α Ἰαεο βταπᾶϊια εἰ ππεάιίίο[α; αὖάε φιοᾶ 

τπμ]ια ασ Ἱπαρπα [ππμί ἰαζεγεπεμγ, περὶ Γεἰ[ίεςε, πι 

| εωῖί αο νεπαε. «Ομοά[ί τεροπαπεµτ, ᾖ[οἱει ΠΕΓΡΟΤΗΠΑ 

αἀἰσιεπ[ιο {μρετυεπῖτες [ ποπ Τερομαπίμί αεµίαε δι]ίο-- 

/αεφιε ᾖ[εῶγει οµπι [πρμίεμ αο πὶρτιεε. ον ππῖπις 

ευαάμπε ομίδις πες ΥΕΡΟΠΕΤΕ ἰεπίαπιμς; Ἱπαβις αάλιο 

εραάωπε ἀμίδιο ἰπ[ετίογ ματς ο[[ Φµαπι φμίδως [ιῤεγίογ 
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Εά. Οπατι, ΧΠ. Γ057.] Εά. ΒαΓ, . (571) 
ἂν καὶ οἷσιν ἐμβληθείη, σπανίως γὲ μήν. μµελέταυ γὰρ 
µελετέων μέγα διαφέρουσυ καὶ φύσιες φυσίων τῶν σω- 

µάτων εἰς εὐφορίην. διαφέρει δὲ μέγα καὶ ἢν ἔσω τοῦ 
βραχίονος καὶ τοῦ μηρυῦ τα ὁὀστέα ἐξέχη. πολλαὶ γὼρ 
καὶ ἐπίκαιροι κατατάσιες φλεβὼν ἐν τῷ ἔσω μέρει, ὧν 
ἔνιαι τιτρωσκόμεναι σφάγιαἑ εἶσιν, εἰσὶ δὲ καὶ τῷ ἔξω 
μέρει, ἧσσον δὲ. ἐν τοῖσιν οὖν τοιούτοισυ τρὠµασι 
τοὺς μὲν κινδύνους οὐ χρὴ λήθειν ὁκοῖοί τινές εἰσι καὶ 

προλέγειν χρὴ, πρὸς τοὺς καιρούς. εἰ δὲ ἀναγκάξοιο μὲν 
ἑαῤαλεῖν, ἐλπίξοις δὲ ἐμβάλλειν καὶ μὴ πολλὴ ἡᾗ πα- 

ῥάλλαξις ᾖ τοῦ ὀστέου καὶ μὴ ἕυνδεδραμήκοιεν οἳ μύες, 
φιλέουσι γὰρ Συνδεῖν ἡ µόχλευσις καὶ τούτοισυ μετὰ τῆς 
κατατάσιος εὖ ἂν Συλλαμβάνοιτο. 

3 ” ΄ 

Οὐχ οὕτω διὰ τὸ τοῦ ὁὀστέου μέγεθος ὃ κίνδυνος ἔπ᾽ 
αὐτοῖς γίγνεται γυμνωθεῖσιν ὡς διὰ τὸ τῶν μυών τὲ καὶ 

νεύρων καὶ ἀρτηριῶν τὲ καὶ φλεβών καὶ πρὸς τούτοις ὅτι 

επεε[[. «Ἐναάετε εἰἶαπι ρο[]μπὲ φιμίδιις τεροπιπξµῖ, ΥαΥο 

ἔαπιεπ, Ἰήμίέμτι επἰπι ομγατίο τπμ[έμπιφμε παίµτα «ϱΟΥ- 

Ῥοτὶς αἰία αὖ αἰία ἀῑαι, ομοὰ αἆ [αεῖιε [εγεπάμπι αἲ- 

εἶπει. (Ἠμίεωπι φµοφιιε τεΓετὲ απ αὖ επιεγοτὶ Πιπποτὶ 

7επιοτίνε ρατιε ο[]α εποε[[εγίπε: ππμίέαε επῖπι εἰ βγαι- 

ἄες υνεπαε ρε ΙΠπίεγίογεπι ρατίεπι ΓΕΥιέµΥ, Φιαγμῖη ἨΟΠ- 

πμ[ίας νιμἰπεγαίαε Ποπιίπεπι Ἱ]μβιμίαπε, ᾗγεγ επἰεΓΙΟΥΕΠΙ 

νετο γαμείοτες Ιπιεπάμπε, ἴπ ἱε]ισπποδὶ ἰρίιμγ οα[ιδις 

Ῥεγίοι[έ ππεπαἰπί[]ε ορογιει φμοᾶ Ῥτορτίε οἰγομπηίαι, ἰ- 

αµε ἵπ ἴΕεπΙροτε ῥταεάϊοετε. ΌΟμοά[ί τε[τιπεγε εοβατίς 

/ρεγειφµε τε ἰᾷ αά[εφιμίμγιπα, πεφιε ο[]α πἰπηίμηι ἴπεε 

{ε εε[]ετίπι, πεφιε ππι[ομὶ εοπἰγαοιὶ [πε (εοπ[ιενογιὲ 

επἰπι αἆ [μιπα Ππείμπα ΤΕΟΜΥΥΕΤΕ) Ίαεο Φµ0Φε μεΥ νε- 

οἴεπι ἱπαμε[ἰεπᾶο επἰεπάειιάοφμε ἵπ [μαπι [εὧεπα τεροπῖιο. 

Οουβαί, απ]ρας οἷἵα Ἰαεο πιάαηίαν, ποἩ ἴαπι ο[Παπι 

αυαπι πια [οα]οτίπῃ, ΠΕΓΝΟΥΗΠΙ, αΓ{ετΙαγπα, 8ο νεπαΡαπΠι Π8- 

σηϊπάίπε ρεγῖο[ίατῖ; αἆ Ἠαεο αποπῖαπι Ρτορίοχα Γαπί ἨεΓ- 
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πλησιέστερόὀν εἰσι τῆς ἀρχῆς τῶν μυῶν τε καὶ νεύρων. εἴρη- 
ται δὲ ἔν τῷ περὶ αὐτῶν λόγῳ ὅτε φιλοῦσιν οἱ μύες εἰς 
ἑαυτοὺς συντρέχειν παραλλαιτόντων τῶν ὁὀστέων, οὕτως ᾧ 

πολλάκις ἡμεῖς δη κατὼ τὸν λόγον ἐχρησάμεδα. τὰ ὃ ἄλλα 

δῆλα τοῖς προσέχουσι τὸν φοῦν. 

μη. 

(579) ᾽Εμβάλλοντα δὲ ἐλλέβορον μαλθακὸν πιπἰσαι χρὴ αὐὖ- 
Φημερὸν, ἣν αὐθημερὸν ἐμβληθῆ, εἰ δὲ μὴ, οὐδ᾽ ἔγχει- 
ρέειν χρή. τὸ δὲ ἕλκος ἐητρεύειν χρὴ, οἵηπερ κεφαλῆς 
ὀστέα Κατεηγυίης καὶ ψυχρὸν μηδὲν προσφέρειν, σιτίων 
δὲ στερῆσαι τελέως. 

”4πορον εἰπεῖν ὃ τι ποτὲ αὐτῶν σηµαίνει τὸ μαλθακόν. 
ὕτι μὲν γὰρ ἢ τὸ ποιὸν ἢ τὸ ποσὸν ἐνδείκνυται τῆς πύσεως 

αὐτοῦ ὅδηλον, οὔτε δεῖται τοῦ κατὸὼ πλῆθος ὀλίγου τὸ µαλ- 

Φακὸν οἴκείως ἄν τις εἰρῆσθαι νοµίσειεν, οὔτε τίνα τρόπον 

ἐνδείκνυται σκευάσας αὐτοῦ, ποιῆσαι ῥᾷδιον, ἔπειτα καὶ 

νοταπι πππ[οαΙογΙπηε ΠΠ. Ὀϊπίπιας απίεπι 1π ορεΓ 

46 πια[ου]ς, ταδρῖ ο[ἵα 1πίετ {ο οε[οτίπί, «εο5 {αοῖε 1Π {6 

1ρ[ο8 οοπίταμῖ, 1 ᾳποά [αερίας αἀάασίπιαβ, Οείετα Π απ]- 

πηάπα α]απρβας 1π αρετίο ΓαπΠ1. 

ΧΙΥΠΙ. 

[5 τείεµαπειτ, «εγαϊγµτῃ πποἰ]ε μοι ἁαπάμπα ε[ἰ εοᾶεπι 

ἀἷε, [ι εοάεπι ἀἱε πε[ξιπεμγ, αἰἰοφιῖπ πε 1επίατε φμῖ-- 

ἀεπι οΡοΥΙεΙ; Ἅμἶεμς «φετο εμγαπάμπι εξ ποπ αἰεγ 

οµαπι εαἰνατίαε ο[]α μὈὶ οοπαπαἰπιµπίµν. ΝΗί Γτιρί- 

ἆμπα ἱπιροπεπάμτη, α εἴδο μεπῖϊιμς αὐ[ύιεπιάιπα. 

Ἱποσσίππι ο αμϊά ΠΡΙ νελί πποἰε, Ῥαϊεῖ απίεπι γε] 

απα]αίειη ροἰιοπῖθ νε] πιοᾶππι Πσπῖβοαχθ, Ίεπιο απίεπι 

4ε πιοᾶᾷο εχίσιο πποἰε Ρτορτίε ἀῑοίαπι εκϊ[Ηιπαγεί, πεο 

απα ταίίοπαο Πἱρροσταίος ργαεραγανί ἑρ[απα εί {αοῖε {π- 

τε]Πρῖίας, Όος [απο ταάἱομ]αιι εκ οχΥΠΙΕ]]ο Ππίενάπι ἆθ- 

. 
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ΓΜά. Οναντ, ΧΗ. [250τ. 958. ] Εά. Βα[. Ύ. (575.) 
᾿ῥαφανίδας ἐνίοτε ὃι᾽. ὀξυμέλιτος ἐδώκαμεν ν ἐμπήξαντες αὐ- 

«πας ὃν: ὕλης μέρας καὶ νυκτὸς ἑλλεβόρου μόνου χλωνία, 

ποὺ εἴῃ ἂν [255] ασθενὴς ἄπ᾿ ἑλλεβόρου κάθαρσις ἡᾗ τοι- 
«αύτη, τὸ ὃ᾽ ἀληθὲς εὑρεῖν οὐχ οἷόν τε διὰ τὸ μὴ }ὲ- 

γράφθαι πρὸς αὐτοῦ πώς δίδωσι τὸν ἑλλέβορον. ἴσμεν γὰρ 
ὅτε. πλείους οἳ ερόπου τῆς δόσεως αὐτοῦ εἶσυ γεγθαμμένου 
πολλοῖς τῶν ἰατρῶν παλαιῶν τε καὶ νέων καὶ µέσων κατὰ 
ο]λικίαν. 

ἂν ο] μῦ’. 

Λαὶ ἣν μὲν πικρόχολος φύσει ᾖ, ὀξύγλυκυ εὐώδες ὀλίγον ἐπὶ 

ὕδωρ ἐπιστάζοντα, τουτέῳ διαιτᾷν, τν δὲ μὴ πικρόχο- 
λος ᾖ, ἔδατος πόµατυ χρῆσθαι. καὶ τν μὲν πυρεταίνη 
ξυνεχώς, τεσσαρεσκαίδεκα μέρας τὸ ἐλάχιστον οὕτῳ διαι- 
τᾷν, ἢν δὲ ἀπύρετος ᾖ, ἑπτὰ ἡμέρῃσιν, 

Ταύτην τὴν λέξιν ἐναντίως ᾿άρτεμίδωρος ὁ ἐπικληθεὶς 
Καπίτων ἔργαψε, μὴ βουλόµενος ἐπὶ μὲν τῶν πικροχόλων 

ἀἴπιπςν Ἰπ 4παπι νεταἰτῖ ταβῖομπα [ατου]ῖ ἀππηίαχαί ρες {ο- 

ἴππι ἀῑεπι 4ο ποοίοπι {αη[επί απῃχϊ. ἨΠιϊαςπιοάί αιέςπι 

Ῥυχραϊίο Ρες. νεχαίταπα Ἱενίος οί. Τρία αμἴεπι 165 οοπι- 

Ρτε]μεπά1 {απθ ποπ Ροίε[ῖ, (απ ποι αἆ]εοεεῖί 4ο ρᾶοίο - 

ᾷατί ἀερεαί, «Όοεϊπιας οπίπι εἰ νείεγτθο πιεᾷῖσος εί ]απ1ο- 

χε, εἰ ααϊ Ἰπίετ Ἰος [απί ΓαπιεπάΙ γεγοἰσῖ νατῖας ᾽τ8110- 

πες τού] Το, 

ΧΙΙΣ. 

δί Ποπιο παξμτα[ίιεγ αππαγα δίίε γεάμάαν [πεί ἄελει 

Ῥοιῖοπε αφμαε οῖ οχγβἰἰοῖς οάογαιί ραμίιτα αά[ρεγ/ιτα 

[μετιες /εά [ί αππατα διῖε ποπ τεάωπᾶεξ, οοµίεπίς [μὲ 

αφµαε ροιι, δίφμἰάεπα οὐ Εἰπιεηεἰ Γεῦνε ἰαδογείν ιο ππὶ- 

πμς ϱμαϊμοταεεῖπι ἀιεύῦι5 Ίοο υἱοίι μµίαϊμΥ; [πι [εὂγε να- 

εεὲν /. εριεπη. 

«Οοπίγατίαπα, Ἠπίο [οπἱρίαταπα Ἠαδροί Ατίεπιιάογας. ααἲ 

σαρίίο, οορποπαμαίαθ. εΠ, νο]εμς, πῬί απιαχα Β1]16 που {ι- 
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ὀξύγλυκυ δίδοσθαί ποτὲ ποτὸν, ἐπὶ δὲ τῶν μὴ πικροχύλων 

ὕδωρ. ἐποίησεν οὖν τὴν λέδιν τοιαύτην καὶ τν μὴ πικρό- 
χολος φέσευ 1 ὀξύγλυκυ εὐώδες ὀλίγον ἐπὶ ὕδωρ ἐπιστάζοντα, 
τουτέῳ διαιτᾷν, ἢν δὲ πικρύχολος ᾖ, ὕδατος πόµατι χρῇῆ- 
σθαι. καὶ ἄλλοι τινὲς ἅμα τῷ ᾿ 4ρτεμιδώρῳ τὴν γραφὴν 

ταύτην ἀντὶ τῆς προτέρας εἵλοντο, καίτοι κατὰ τὸ περὶ διαί- 

της ὀξέων αὐτὸς ὁ ᾿ 4ρτεμίδωρος οὕτως γράφευ ἐκεῖνον τὸν 
λόγον, ἐν ᾧ περὶ ὕδατος πύσεως ὁ “/πποκράτης διηγεῖεαε, 
ἄλλως τε οὐδὲ δίψαν παύει, αλλ) ἐπιπικραίνε. Χολώδες 
7ὰρ φύσει χολώδει καὶ ὑποχονδρίῳ κακόν. κάκιστον ὃ᾽ . 
ἑωυτοῦ καὶ Ἰολωδέστατον καὶ ών. εἰς 

κξνεότητα εἰσέλθη. ταύτην τὴν ῥῆσιν ἑνίων γραψάντων 
ὡδί' Χχολώδες γὼρ φὐσεν καὶ ἐποχονδρίῳ κακὸν, αὐτὸς ὃὁ 
᾿ρτεμίδωρος εἴἵλετο τὴν προτέραν γραφὴν ἐν ᾖ πρόσκειταυ 

τὸ χολώδει γράψας οὕτως" χολώδες γὰρ φίσει χολώδει οὐχ 
ἁπλως τῇ τυχούση, καὶ πᾶσι βουλόμενος αὐτὸ τὸ ἕδωρ χο- 

λῶδες εἶναι, ἀλλὼ μόνη τῇ χολώδει φύσει. ὅπως οὖν νῦν 
αὐτὸς τοῖς πικροχόλοις δίδωσιν, εἰ μὴ ἄρα τοὺς πικροχό- 

Ρετεί ἁαπάμπι οχγρ]ῖοε», αδῖ Γαρετδί, α4παπ. ῥῬοπρΠί 

θΠίεπι Ἠοο πποάο: Π Ἰοπιο παυτα]ίογ αππατα Ἠ]α ποῃπ 

γεάμπάεί, Γαβαπετϊ ἀεβεί Ροίίοπε 84ααε ουαῖ οκγςιῖοῖδ ο4ο- 

ταϊ ραπ]απι αἆ[ρεγ[απα Γαετῖίς {[εά Π απιατα Ῥί]α τεάμῃ-- 

ἀεί, εοπἰεμίμ5 Πί 4ᾳααε Ῥοΐα. Ομϊάαπι αἲΠ ουπι Αγιοπηϊ- 

ἀοτο [οπίρίιταπι Ἠαπο Γαρετϊοτϊί ρτορο[ίαπι Παρεπί, 4 1απι-- 

αμαπι 1Π 1ῃτο ἆςε ταίῖοπε νΙοίις ἴπ πιοτρῖθ αοι[ῖ Ατίο-. 

πη]άοχαςδ 1ρίε επι Ίοσμπ, πρὶ Ἡι]ρροογαίε αρίί ἆε Ῥο- 

ποπθ. Όμας Ἱία Πορ: αλοφπῖπ πεο Εῑπι ἴοἱ1ε, {εά 

ΑΠΊ8Τα εΠΠοϊίατ, ἨῬ]]]ο[ς επῖπι παϊυτατεν Ῥϊεπι {αοιί εἴ 

ΡΙαεοοχζ115 α]]επα ο[; Ἱπβεβιίῆπια νετο ε[ί ροϊιΠπιαπιπε 

Ῥί]επι {αεί εἰ νῖγε» οοπνε]]έ, ο πάπα Ἱπαπῖ σοΓρογε αἁ[α-- 

πηλίαγ. Ομ] Ίοουι απππι α αωἱρικάαπι ία [οπραίας, Ρὶ- 

Ίεπι επῖπι παϊυχα]τεν {αοΙί εἰ ργαεσογᾶτῖς αἰίεπα 6Η, Αγίε- 

πη]άοτγις 1ρ[ε Ργίοτί [οτιρίητας ροίΐας [αυ[ογΙιρΗαί, 1 οπα 

αἀ]οίτας δι[ίο[ῖς, αἴηιο Ία ]εοῖί, δΙΙίοβς ἀἁμπιίακαι δί[επα 
/αοετε. Όιο ῥραείο ἰβΙΙΥ πιπο ἀπ α4ααπι Ῥΐρετε, απίριθ 

Ἅπιατα Β11ἱ6 αραπᾶάαξ, ἨΠΙΠ Τοτίε Π εκΙϊπιαί απιατα Ρ]ε 



ΠΕΡΙ 4ΑΓΜΩΙΝ ΤΠΟΜΝΗΠΜΑ 1. 609. 

Εὰ. Οµατι. ΧΠ. [ο0ς.] : Ἐά. Βα[. Υ. (579.) 
λους ἄλλους τινας οἴεταυ εἶναι παρὰ τοὺς χολώδεις᾽ αλλ ὅτο 

τοὺς τὴν πικρὰν. χολὴν  πλέονα γεννῶντας οὕτως ὀνομάξευ 
πικροχύλους οὐδεὶο ἀγνοεῖ, τὴν. μὲν. ἔτέραν χολὴν τὴν μὲ- 
λαιναν ὀξεῖαν μὲν ἐδεῖν, πικρὼν' δὲ, τὴν ὑγρὰν ’ δὲ καὶ ἔαν- 

θὴν φαινοµένην. εὔδηλον οὖν ἐν τῇ. προκειμένῃ  ῥήσευ διὰ 

μὲν αὐτὰ τα κατέχοντα παθήματα τὸν κάµνοντα φυλάττε- 
σθαι τὴν τοῦ υἴνου πόσιν' εἰ δέ τις εἴη φύσει πικρόχολος, 

ἁσμὴὴ µεγάλως οὗτος ὑπὸ τῆς ὑδατοποσίας βλάπτεται, καθὸ 

λέλ αι καὶ διὰ τοῦ. περὶ διαίτης. ὀξέων ἐκείνῳ µόνῳ συγ- 
χωρεῖ, ὀλίγον παντελώς ὀξύγλυκυ διδόναυ. τοῦτο δὲ σκευα- 

ζόμενον, ὃ δὴ καὶ ἀπόμελι καλοῦσιν. ὅπως. δὲ μὴ ἄψηται 

τῶν. νευρωδών. μερῶν, αἱρεῖται τὸ γλυκὺ, ὄντος δηλονότυ βλα- 
βερωτέρου τοῦ Οὀξυτέρου καὶ μάλιστα ὅταν ἐκ μέλιτος καὶ 
ὄξους κατασκευασθῇ' καὶ μὴ καθάώπερ εἶπον ἐπὶ τῶν κη- 

θίων. ἐν "Ελλάδι μὲν γὼρ οὕτως καὶ μάλιστα περὶ τὴν ᾿11λιν, 
ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις ἔθνεσιν ἐπὶ κηρίων σκευάζοµεν ἡμεῖς αὐτὸ 

μιγνύντες ὄξος μέλιτο καὶ συνεψώντες, ὡς ἑνωθῆναί τε τὰς 

ποιότητας αὐτῶν, τραυσθῆναι δὲ τὴν ὄξους δύναμιν. 

τεμπάαπῖες, αιιος Ηἱρροογαίεο νοσαΐ πικροχόλους, α1ο8. [Πε 

αἴᾳπε Ῥ]]ο[οδ.. θεά πεπιο ε[ί αιϊ πε[ο]αί, 11ο νοςατῖ πι- 

κροχόλους, 1π ο πἶρις πιάτα Ε]]]6 τεάιιηἁαί; παπιηθ αἰίεγα 

119, 4παε πῖρτα οοπ[ρ]οίίαχ, αοῖᾷα ε[; απ γετο ρα[]]άα 

εἰ ανα, απιατα. Ῥαῑεῖ αυπίεπι οϐ νυἰῖα απίρῃς 1απραεπ8 

ἀεἰϊπείατ, νίπυπι τεπονετ; Πα απῖδ αὐίεπι- αππατα Ῥ]]ο 

τεάμμάεί πααταµίες,.. αΏππι 4 πας Ροίίοπο Ρἱατίπισαι 

Ἰαεάαίατ, οαπεπιαάπιοᾷμπα ἀῑοίαπα ε[ι Ιπ ορετο ἆθ τᾶΙΙΟΠ6 

γ]οίας {π πιοτρίθ αοιέῖ5, Ἰαῖς ἰαπίμαι Ρετποϊ ες ἆατὶ Ῥαι- 

Ίπ]ωπ1 οΠΙΠΙΠο οχγβ|1οἱ5, αααπι πηκίηταπι πηοπ]παπί εἴἶαπι 

ἀπόμελι. Ελοῖι απίεπι ίᾷ ᾳποά ἆπ]σε ε[ε, πε [εη{ίεί ῬαΓ- 

ε5 Πεγνοίᾶ. ΎΊΝαπι αποᾷ πιαρῖς. αοἰάαπι ε[ί πιασῖδ πουσεῖ, 

αο Ργας[εγίίαι αβῖ εκ πηε]]ο οοη[αξ εἰ αοεῖο, ἨΟἨ εκ {αγῖς, 

υί [ωρα ΠπάΙοβνίπηἩδ, «πο πιοάο 1π Πε]]αάε απἶάεπι αί- 
ΎἩο ΕΙ ροΠβἹπιαπι οοπιροπ]έαγ, Ίο {π α]ῖς τεσῖοπίθαβ 

εκ {ανὶς οοπ/Ποῖπιαθ, ἁοείαπι πιε]] αἀ]ιοῖεπίες, Ρο[ϊ Ίπεο 

Ἰηοοφιεηίες ἆοπεο ϱογπα ᾳπαµίαίες {π απΙΒἴεΠΗ οοἰεγ]ηΐ 

αἴφπε αοε νυἱς {γαηραίατ, 

6ΑΙΕνῦς ΤΟ. ἍγίΠο ΡΑΒ6 11, ο ᾳ 



610 ΤΑ 4{ΗΝΟΣ ΕΙΣ το ΙΗΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 

Ἐά. Όµατι, ΧΠ. [259,1 ο, Ἐὰ. Βα[. Τ. (570.) 
3. 

[059] "Έπειτα ἐκ προσαγωγῆς κατὰ λόγον φαύλην δίαιταν 
ἄγειν, καὶ οἷσιν ἂν μὴ βληθῆ τὰ ὀστέα, καὶ τὴν Φαρμα- 
κείην Υ0ἡ τοιαύτην ποιέεσθαυ καὶ τῶν ἑλκέων τὴν μελέ- 

την καὶ τὴν δίαιταν" ὡσαύτως καὶ τὸ ἀπαιωρεύμενον 
τοῦ σώματος μὴ κατατεϊνειν, ἀλλὰ καὶ προσάγειν μᾶλλον, 
ὥστε Ῥαλαρώτερον εἶναι τὸ κατὼ τὸ ἕλκος. τῶν δὲ ὀστέων 
ἀπόστασις χρονίη, ὥσπερ καὶ πρόσθεν εἴρηται. μάλιστα 

«δὲ 0ὴ τὰ τοιαῦτα διαφυγεῖν" ἀλλ ἤν τις καλὴν Έχη 
τὴν ἀποφυγὴν, αἵ τὲ γὰρ ἐλπίδες ὀλίγαι καὶ οἳ κίνδυνοι 

᾿πολλοὶ, καὶ μὴ ἐμβάλλων ἄτεχνος ἂν δοκέοι εἶναι καὶ ἐμ- 
βάλλων ἂν ἐγγυτέρω αὐτὸν τοῦ θανάτου αγᾶγοι ζἳ ον 

Ὅτι φαύλην δίαιταν ὀνομάξειν τὴν ἐναντίαν τη έκρο 

ρε καὶ πρὀσθεν εἴρηταί µου. 

1. 

Τεἰπᾶε ραμ]αείπι ργο ταιίοπε αἆ φμεπι]ίδει υἰοίμπῃ ΥεΡεΤ- 

εαἰμτ. Ὀμίδμς ἴῖεπι γεεοπᾶϊἰτα ο[]α πο μετ, εαᾶεπη 

Ῥιμγβαξίο εοπυεπἰε, εοᾶεπι πποᾶο υμίηις πµγίεπᾶμπα εἰ 

εαάεπι αὐ[πεπεῖα [ετυαπᾶα. Ῥαγς επι εογροτἰς οµαε 

ἐμππίάα ε[ επιεπᾶι Ἠοπ ἄεδείι, [εὰᾷ εοπἰγαὶ γροεῖμς μὲ 

[ρατίωπι ἵπ πίσεγε ἰασίμς [. Ό[]α αμίεπι ἰοπβίογί Γεπη- 

Ῥοτγε αὖ[οεᾶιμει φιεπιαάπιοάμται [ργα ἀῑείμπι εβ. «α- 

νετε αμῖετῃ οΡοτέεῖι, Ῥγαε[εγεῖπι [τ δε[ία εαιείο ε[, [1φιμῖ- 

ἄεπι [ρες ἴπ απβιµ[ίο ε[ εἰ μετὶομῖα πιμίέα οἰγοιπαέαπε : 

αἴφμε μδὶ ο[]α Ποπ γεροπαπεµή, ππεάϊεμς υἰάειμγ αγίε 

ἀε[ίιεμῖς Ηδί΄ γεροπαπίµγ, Ἰοπιο αἆ Ππεεγιμπι Ἱπαρῖν 

Ῥταεοϊρίίαιμν Φλαπι Πδεγειιγ. 

Απίεα ϱποᾳαε ἀἰκπηιπς απαπ] δεῖ νἰοίαθ τ8βοπεΠῃ 
απαα εχαπϊβίαο οοπἰτατία εβ αἳ Ἡϊρροογαίο φαύλην π- 
ουρατ], 



21ΕΡΙ ΓΙΜΙΣΙΝ ΣΠΟΠΜΙΝΗΛΙΑ Τ. οιι 

Εάι. Οἶασί, χΧΠ. [259.Ί Ες. Βε[. γ. (579.) 
’ να’. 

Τὰ δὲ ὀλισθήματα τὰ κατὰ γούνατα καὶ τὰ διακινήµατα 
τῶν ὁὀστέων, εὐηθέστερα πουλὺ τῶν κατ ἀγκώνα κινή- 
µάτων καὶ ὀλισθημάτων. 

: Ὁλισθήματα μὲν ὀνομάξευ τὰς τέτταρας παραλλαγὰς 

τῶν ὁὀστῶν, . διακινήµατα δὲ τὰς βραχείας.  εὐηθέστερον δὲ 
εἶπεν οὐ κατὰ τὸ κύριον τοῦ εὐήθους σημαωόμενον, ἐν ᾧ 

᾿«δηλοῦται τὸ εὖ ἔχον τὸ ἦθος. εἰ γὰρ ἠλίθιος εὐήθής ὁμοίως 

λέγεται, τῇ τὲ γλυκείᾳ καὶ τῷ καλλείᾳ, ᾿γλυκεῖαν μὲν τὴν 

σῦν ὀνομαξόντων ἄνθρωπων., ὅταν εὐήθη τοῖς δεοῖς εὐφη-- 

µίας ἕνεκα, καλλείαν δὲ τὸν πἰθηκον, ἐπειδὴ καὶ τούτου 

τὴν προσηγορίαν φυλάττοντες λέγουσιν, ὥσπερ καὶ Δαλλίμα- 
χος ἔφη πρὸ μιῆς ὥρας Θηρίον οὐ λέγεται. 

φβ.. 
Τό τε γὰρ ἄρθρον τοῦ μηροῦ εὐσταλέστερον ὡς ἐπὶ µεγέ- 

Φευ ἡ τὸ τοῦ βραχίονος. 

υ], 

ῦόι ο[]α 6επµ νεὶ τοῖο ἴοεο πιοία [ιωι νεἰ ραιω]ιπι΄ ενοε[-- 

Γετωπε, οα[ις παμίιο παἰιίοΥ ε[ 9µαπα ιιδὶ εα Ἅμιαε ἵπ 
σμδιιο [μπε υεὶ ἰοἱο ἰοεο ἸπομεπίμΓ. 

Όππι ο[[α ἰοίο Ίοοο ππονεπίας ὀλισθήματα ἀῑοῖι, 

αυππι ραυ]απι εχοἰἆμηῖ, διακινήµατα. ἍἨΜΙΙΙΟΠΕΠΙ ΎεΙΟ ο- 

Γαπι εὐηθέστερον αρρε[ανῖῖ, Ἰαπία ῥρτορσίαπι Πρηϊβοαίϊο- 
πει νογδί εὐήθους, 4ο Πρπϊβεαίας Ῥοπο Ἠάβοπς ΠΙΟΓΟΒ. 

ἹΝαπι ΠΠ Πο]άμς Όταςσο νοοαίασ εὐήθης, Ππηλίεν  ἀῑοϊίας 

αἴηιε γλυκεῖα εἴ καλλείαςο. Ἰ λυκεῖαν ααἰάεπι νοσβπί [επι 
πῬί ἀῑῖ ἀπιπιο]αίας, αἱξ Ῥ]απᾶο τοπι αρρε]]επίς καλλείαν 

νετο [πιῖαπα, ἵναπι αἲ Ἠοο 4ποβιε Υγοοββα]ο οαγεΠί, φποά 

(ε[αίας Οαἱπιασμα 4αμπι αἲἲ, α γοσαρι]ο {εγας ρες Ίο- 

ταπι σαγείο, 

Ιω]. 

Ίίαπη ργο πιαρπἰιμάἰπε τεπµίογ ε[ὲ αγιἰοκίως [επιοτίὶς Φμαπι 

πηεγῖ. 

οᾳ4 2 



60 Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ Το ΤΙΗΠΟΚΡΗΑΤΟΣΣ 

Εά. Οµατί, ΧΠ. [259. 360.] Εὰ. Βα[. . (519. σΤδε) 
«Ἠ κατα }όνυ διάρθρωσιο ἐκ δυοῖν ὁστῶν αἀλλήλοις διηθ-- 

Θρωμένων γίγνεται» μηροῦ τε καὶ κνήµης'  ἆλλ ὥσπερ ἐν 

ταῖς ἄλλαις ἁπάσαις διαρθρωσεσιν εἶναι μέν τίνα χρὴ. κοι- 
λότητα τὴν ὑποδεξομένην τοῦ διηρθρωμένου τὸ πέρας ὁστοῦ, 
εἶναι δὲ τὸ πέρας αὐτὸ τοῦτο περιφερὲς, οὕτως ἑτοίμως τὲ 

καὶ ἀλίπως ο ωμιν τῇ διαρθρώσει, κατὰ τὸν αὐτὸν λό- 
7ον κἀπὶ τῆς κατα γόνυ διαρθρώσεως ἐμβαινόμενόν ἐστι τὸ 
τοῦ μηροῦ πέρας, ὑποδεχόμενον δὲ τὸ τῆς κνήμης. ὕποκευ- 

µένη }ὰρ αὐτῷ τῷ μηρῷ τὰς δύο πεφαλὰς αὐτοῦ δέχεται 
κοιλότησιν, ἐπιτηδείας μέν τινος αὐτῶν νευροχόνδρου (679) 

διαφύσεως οὔσης. [560] εἰκότως οὖν ὁ “Ιπποκράτης τῶν 

δυηρθρωµένων ἀλλήλων ὁστῶν ἄρθρον ὀνομάξων, οὐ τὸ δε- 
χόμενον τὴν πλησιάξουσαν ἐξοχὴν', ἀλλὰ τὸ σεηριζόµενον ἐν 

τῇ κοιλότητι καὶ νῦν εἶπε. τό τε γὰρ ἄρθρον τοῦ μηροῦ 
εὐσταλέστερόν ἐστιν, ἐπειδὴ τούτου ἐναρθρουμένου ἤδη τῇ 

κνήμη τὸ ἄρθρον, τουτέστο τὸ κάτω πέρας τοῦ μηροῦ εὐ- 
σταλέστεατον ὑπάρὴ Ύει, ἥπερ αὐτὸ δηλοῖ τὸ ἔλαττον κατὼ τὸν 

ὄγκον. οὐ μὴν ἁπλώς γε ἔλαιτόν ἐστο τοῦτο τοῦ κατ 
ἄγκῶνα πέρατος τοῦ βραχίονος, ἀλλὰ κατ ἀναλογίαν ἔξετα- 

Οοπιπ] [ατα σεπα ἆποβας οίμρας εοππείαν ἀπίετ {8 

οοπιπ!{ῇ]5, Γεπιοτῖς [οἶ]]οεί αο ΕΗρίας, Θεά Ποαί 1Π εε[ετῖδ 
οοπιπη] [[ατῖς πεοε[Πε ε[ι αποάάαπι εαναπι ε[ε, Ἱπ φιιοᾷ [6 

Ἰπ[εχαί οαραί ο{]ς ᾳιοᾷ τεεῖρίίας, αἴαπε {ρ[απι σαριῖ Το- 

{ππάυπι ε[ες τί Ῥτοπιρίε {αεἴ]εις 1Π οαναπη οοπ]ἰοίαίαγ, 

ία οἰἶαπι ἀπ οοπιπι](ἴπτα σεπα εκίτεπιαπ απἰάεπι Γ6εΠΙΙΙΥ 

πβηπαῖυς, Ἠλίαε γετο οαριῖ τεεῖρΙῖ, ΊΝάπι φπάπι Ίαθο 

Γεπιον1 Γαβ]εοία Πί, ἀπο εἶας ἰαρετοπί]α ἀποβας οαγῖς αἆ- 

ΠΕΠ. τε[ροπάεπΗΡΗς, ᾳπας πιεζῖα αρίο ἁἰ[Παραππίασς οαχ- 

Π]αρῖπο απαἆαπι πεγγοία, ἨΜετίίο 1δίίατ ἨΗιρροοταίες εκ 

ο[πδας ο αο 1πίες [ο οοπιταϊἑαπίας ατιϊου]απι γοσαέ, ἨΟΠ 

14 αποά Ῥτοκίππαπι Ῥτοοε[απα αοοῖρῖῖ, {[εά φαοά ἵπ οἂγο 

τεοΙρ]ίαχ. Ίππο απίειη, Πποπί, {επαῖου ε[ί ατίῖοι]ης {ε- 

πηοτῖς παπα Ἠαπιεί, οποπίαπα αβί ατῖου]ας πο, 1 ε{ 

ΙΓ {6ΠΙΟΥΙ8 εαριῖ οὕπι ἱρία οοπιπηπίας [επιῖοτ ει, 

Ἠοο εΠι παῖπις Εππιεῖ; Ποπ ἴαπειπ ΠπιρΠοῖίος ε[ὶ ΠΙΙΠΟΥ 
Ἡπππετο, «πα οππι ομβίίο οοπ]απρίίατ, Γεά ΠΠ Ρτορογήοπθ 



"ΠΕΡΙ ΑΤΙΙΩΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Γ. 613 

Κά, Οµατί, ΧΠ. [200] Ἐά. Ῥα[. Ῥ. (578.) 
ζώντων. εἴπερ γὰρ ἀνάλογον ἦν τῷ μεγέθει τοῦ μηροῦ τὸ 
κάτω πέρας αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον μεῖζον ἂν ἦν, νυνὶ δ᾽ 
οὐχ οὕτως ἔχευ. πολλῷ γὼρ µείξων ὃ μηρὸς τοῦ βραχίονος, 
ὀλίγῳ δὲ τὸ κατα γόνυ πέρας αὐτοῦ τοῦ κατ ἀγκώνα βρα- 
χίονος πέρατος ὑπάρχει. 

9}. 

Καὶ δικαίην φύσιν μοῦνον ἔχον καὶ ταύτην περιφερέα, τὸ 
δὲ τοῦ βραχίονος ἄρθρον µέγα τὲ καὶ βαθμίδας πλείο- 
νας ἔχον. 

Τὸ κατὰ γόνυ, φησὶν, ἄρθρον τοῦ μηροῦ δικαίαν φύ- 
σιν µόνον ἔχει. δῆλον δὲ, ὡς πολλάκις εἴρηται, τὸ δίκαιον 

ὄνομα παρ᾽ αὐτῷ τὴν ἴσην. σχεψωµεθα οὖν ἀκπριβώς διὰ 
τὲ μόνον τοῦτο τὸ ἄρθρον, φησὶν, ἴσην ἔχει φύσιν, εὐρεῖν 

ἡμᾶς ὡς μηδαμόθιε ᾿πλεονεκτεῖν ἐν αὐτῷ τὰ μόρια διὼ τὸ 

πᾶν ὕμοια ἀλλήλοις } ἐνεσιώτα τὰ μόρια, διὰ τὸ πᾶν καὶ 

διάρθρωσιν μίαν ἔχειν. ἐπεὶ δὲ τοίνυν εἰς δύο περιφερεῖς 

αε[ηπιείατ. ΊΝαπι { Ἱππαπι {επιοτῖς οαραῖ τηασηϊ(παιπῖ {ε- 

πιογῖς τε[ροπἀετεί, Ίοηρε πια]ας εἰ]εί, [εὰ τες αἰῑ[εν Παδβεῖ. 

Μα]ίο επἶπι ππθ]α5 ε[ι {επιοτῖ ο «παπι Ἠαπιεχ1, ΙπιΙΠα 

νετο {επιαχ Ῥθμ]ο πια] ει 4παπα ἴπιας Ἠπππετας. 

Π. 
“4ἱφμο Ἱῖο μπμς Πμίαπι παίµγατι Ἰαδεῖ, εαπιάεπαφιε ΥΟΙΜΠ-- 

ἆαπι. ἈΒταελῖί αμµίεπι ατιϊεμί]ως ππαρηµς εἰ βταᾶμς Ῥ]- 

τες Ἱαδεις. 

Ἐεπιοτῖβ ατεπ]ας απὶ ἵπ 6επα εβ [ο]ας, ἀπαπῖξ, Ἰα- 

Βαπι παΐυταπι Ἠαβείε. ΟὉοπ[ία απαἴεπι, απ [αερεΠαπιετο 1π- 

ἀϊσανίπιας, Ίπβαπι αἲ {ρ[ο Ιπίε]]1σῖ αιοᾷ αεμα]ε ε[. τί 

[οταίεπιαχ Ιΐαφιε ἀϊ]ίσεηίει Ύπα ταίΊοπθ ἀῑσαί Ἠππο ἨπΗΠι 

παϊπταπι αεηιᾶ]επι Ἠαῦετε, ΙΠΥΕΠΙΕΠΙΠ6 Ὠπ]]ας 1Π εο ραι- 

ἴο6 εκοεάετε, «ΠΠ ΟπΠΠες ἀπίεχ [6 Ππιί]ε [Πί, απππιᾳιο 
ππαπα [απίμπι οοπιπι]{αχαπι Ἰαβρεαπί,. ἹΤβίίας απία {επιατ 



614 Γ44ΗΝΟΙ ΕΙΣ το ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΖΡΣ 

Εά. Οµετι. Χπ. [260. 1 Εά. Ῥα[. , (579.) 
κεφαλὰς ὁ μηρὸς ἐνταῦθα τελευτᾷ κατά τὲ τὸ μέγεθος ἴσως, 
κατά τε τὸ σχῆμα διαρθροῦνται, ταῖς ἀμφοτέραις κοιλότησιε 
τῆς κνήµης ἴσαις ἐμφυομέναις, ἔτι πρὸς τούτῳ κατ εὐθὺ 

τῶν ὅλων ἐστὶν ἑκάτερον τῶν περάεων, τό τε τοῦ μηροῦ καὶ 

τὸ τῆς κνήµης. διὼ τοῦτο προσηκόντως ἄν τις φαίη ὃδι- 

καΐαν φίσιν ἔχειν τὸ ἄρθρον τοῦτο.. τὸ γὰρ ἄνω µέρος τοῦ 
μηροῦ τὸ πρὸς ἰσχίον διαρθρούμενον οὔτε κατ εὐθὶ µη- 
ροῦ τὴν κεφαλὴν ἔχει" δόξει γὰρ ἀποχωρεῖν πρὸς τὴν ἔσω 
χώραν' οὔτε κατ ἀναλογίαν τοῦ μεγέθους. παχύτερος γάρ 
ἔσειν ὃ μηρὸς πολλῷ τοῦ πέρατος" ἡ γοῦν τοῦ βραχἰονός ἐστι 
κεφαλὴ τοῦ μηροῦ καὶ τοῦε) ἐλάττονος αὐτοῦ κατὰ τὸν ὄγκον 

ὄντος, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ αὕτη κατ εὐθὶ βραχίονος πέφυκεν, εἰ 

δὲ καὶ τὰς ἄλλας ἐπισκέποις διαρθρώσεις, εὔροις ἂν οὐδὲ-- 

μίαν ἔχουσαν ἁπάσας τὰς ἐπὶ τῆς κατὰ γόνυ διαρθρώσεως 
εἰρημένας ἰσότητας. αὐτίκα γέ τοι τὸ κάτω πέρας τῆς κνή- 

µης, ἔνθα τὰ τῆς περόνης διαρθροῦται κατὰ τῷ ἀστραγάλῳ, 

οὔτε τὰς ἐπιφύσεις οὔτε τὰς κοιλότητας ἀνάλογον ἔχει τοῖς 

ὁστοῖς. ἐχρῆν }ὰρ, εἴπερ οὕτως εἶπεν, ὥσπερ ἡᾗ κνήμη πάµ- 

εὰ Ῥατίο ἵπ ἆποθ τοϊαπἆοςφ Ργοσείας Ππίίυς αεηπα]ῖς πια-- 

πιά ἶηῖς αο Πσατας, απαὶ ἵπ ἄπος Ερίαε βηας5 αθηαα]εΒ 

οοπ]]οϊαπίας, εἴ απῖα πἰτάπιᾳαε εκίγεπιηπα, {επιονῖ Γοἶ]1οε 

8ο Πρίαε, βίαπι ε[ὶ ε τεσίοπε ἰο[ΐας ο[ῇς, εα ἆε σαµία Ίητε 

αιῖς ἀῑοεί ατιοπ]απι Ἠάπο Ἰα[απι παίπτατα Ἠαδετε, Όα- 

Ρετῖας επῖπι {επιοχῖ οαραῖ αποᾷ ουπι οοχα οοπιπηίαν 

ηε(πε ϱ τεσίοπε {οπποτῖς ε[, Παᾳπίάεαι νιάοείαν 1π Ππῖετῖο-- 

τεπι Ῥρατίοπι Ῥτο]θοίαπα, πε(με πιασηϊαάϊπΙ ε]ας τε[ροπάεί, 

απππι π]α]ίο Ρ]εηίας {ἱ {επιαγ α παπα Ἠμπιεχας, ασ π]]]]ο- 

πηῖπς Γηπ]ππυπα οαριῖ ΠἨιπιετὶ Ίοησαο πιίπας ΠΕ Ὕ παπα {ε- 

ΠΙΟΣΙ5: αἲ πεαπε 1ρ[απι Πππηθτϊ εαρΗῖξ ϱ τεσίοπε Ἠιπιεγί 

Πίαπι εΠ. Όποάῇ οείετας [ρεοίες εοπιπ[ατας, πα]]απα Ἰη-- 

νεπῖες Ἠαβεγο ΟπΊΠεπα αεφπα]ίαίεπαι, 4 παπα ἵπ 6εππ Ῥγορο- 

Γα]πιαπδ, Δο Ποπ Ίοηπρς αδίεγῖς, οχίτειπα Πρία 4ὔαο Γαγαθ 

Ἰαποία οπΙη {ἴα]ο οοπιπ ΕΕ ατ πεφμο Ἄρρομάϊοες πρεπε {- 

πας Ἠαρεί ο[ηΏιις χε[ροπἀοπῖο», Νεοε[ε οπῖπι Γ1, { Πα 

{ε Ἠαβενε ἀεραῖε, ααεπιαάαιοᾶμπα ΕΠρία Ίοηπρε οτα[βπος εβ 



ο 

4ΕΡΙ 4ΑΓΜΩΝ ΣΠΟΜΝΗΜΑ 1. . 6ί5 

Εά, Ολατῖ, ΣΠ. [260. 261. 1 Εά. Ῥαἡ. γ. (678.) 
πολυ πμχυτέρρ τῆς περόνην ἐστῖν, οὕτω καὶ τὴν ἐπίφυσεν 
αὐτῆς εἶναι μείζονα, κατά τε τὴν ἔνδον ἐν τῇ Ἴδιαρθρώσευ 

κοιλότητα καὶ τὴν ἔξωθεν αὐτῆς κυρτότητα. κνυνὲ ὃ᾽ οὐχ 
οὕτως ἔχει" καὶ μέντοι καὶ αὐτὸς ὁ ἀστράγαλος οὐχ ἁπλοῦν 
ἔχει τὸ σχῆμα κατὼ τὴν διάρθρωσιν, ἀλλὰ ποικίλον τὲ καὶ 
διαλλάττον ἐν τοῖς µέρεσιν αὐτῶν πάµπολυ. παραπλήσια 
ὁδ’ ἂν τούτοις εὗροις ἐπὶ τῆς κατὰ τὸν καρπὸν διαρῦρώσεως 
πήχεώς τὲ καὶ κερκίδος, ἅπερ εἰ πάντα διέρχοµαι, ὡς µα- 
κρὸν µῆκος ἐκπεοεῖν ἀναγκασθήσομαυ καὶ πολὺ μᾶλλον εἰ- 
πὼν ἄλλην ἁπασῶν διαρθρώσεων ἑρμηνεύδιν μὲ τὴν φύσιν, 
οἷον τῆς κατὰ τὴν γένυν ἢ κατὼ τὸ πλατὺ καλούμενον ὁστοῦν. 
αλλὼ δοκεῖ µοι βέλτιον εἶναι μικρὸν ἐν κἐφαλαίῳ λόγον ἐ- 
πόντα μµεταβαίνειν ἐφ᾽ ἕτερον, [261] ἔστι ὃ᾽ ὁ λόγος 
τοιόσδε' τῆς τῶν ὀστῶν ἁπάντων φύσεως ἓν ὑπόμνημά µου 
γέγραπται, τὸ σχῆμα καὶ τὴν διάρθρωσιν ἑρμηνεύοντι. 

τοῦτο μεταχειρισάµενος εὑρήσεις ἀληθώς περὶ πάντων τῶν 

ἄρθρων. ἀποφηνάμενον ἐν τῷ προχειμένῳ λόγῳ, µόνου τοῦ 
κατὼ γόνυ τὴν ἀκριβῆ καὶ δικαἰαν ἔχοντος διάρθρωσιν. τὸ 
δὲ τοῦ βραχίονος ἄρθρον μέγα τὲ καὶ βαθμίδας ἔχον πλείο- 

ᾳσαπι [ατα, {ο εἶας αρρεπάίοεπι εἰ αἲ Ιπετιοτὶ Ρατίθ οοπι- 

πι[Ππχαε, απα «ανα εῇ, εἰ αὖ εκἰετίοτί απα σῖρρα ππα]οτεπι 

ε[ε, Θεά τε αἰῑίες Ἰαδεῖι, Οσίηω εἰ 1ρ[ε ἴα]αδ ποι Ππι- 

Ρΐοεπα Πριταπα τερταε[επίαϊ πα οοποπϊἑΗίανς, [εᾷ νατίαπι 

ΡαΓίεξπε Ἰαδεί Ῥ]ηχίπναπα ᾖπίετ [ο «ἰ[εγεπίε. Ιπγεπῖες 

απίεπι αὖ Ἠ15 ποη 4ΡΜΟΙΤΕΤΕ οοπιπι[Παχαπι ουΡῖΙ εἰ ταςΙὶ 

ομπα ππαηΣ. ΌὉποά[ οπιηῖα ρετ[εααί γε]ϊπι, οοΡα. ]οηρῖας 

Ιαδί εί πιπ]ίο πιασῖς {ΠΠ οείετοταπα ατοπ]ογίπι ΟοπιΠΊαπω ἨΠᾶ- 

ἰπτᾶπι εχΡοΠᾶΠα, πί πιακῖ]]ας νετίερταταπι εἰ ο αᾳποά 

Ιαΐίαπι αρρε]]αίατ, ΦΡαΐΐας 1δίίας ἀασί τεπα [απιπιβίῖπι Ῥχο- 

νίᾳιε ΓΕΓΠΙΟΠΕ οοπιρ]θείοπς αἆ α]ῖα ΙΤαΠΦΊΤΘ. 15 {ετπιο Πο 

Ἰαῦεί, Ώε παϊατα οπιπίαπι ο[παπι [οτρία ε[ι α πορῖθ 

Ἡδεν απ», αλα απῖαδοα]αδᾳαο πιαρηϊαάϊίπεπι, Ώδαχαπι ΟΟΠΙ- 

πη[Παταπιαε εκρ]ιοανῖπιας, 4πεπι { ᾳπῖ5 ρτγας πιαπῖρας 8- 

Ῥεαί, Ιπνεμῖεῖ γετε Ίου Ίοουο Ρτοροβίαπι ε[ἴε, Ἱπίετ οοπι- 

πη][αγαθ ΟΠΠΠες [οἶαπα 4παε 1 επι ε[ι αἆ πηραεπα ]α[απα 

εἶἴε, Όπαπι ρτοροβίππα 1ρᾷ {μετ σεπα εἰ ομδΙί οοπι- 
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θί6 ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΙΣ Το ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ 
Εὰ, Οµατε, ΧΤ., Γ254.1 "Έα, ῬαΓ. ν. (570.) 
φας προκείμενον παραβώλλευ, ἀλλήλαις τὴν κατὰ γόνυ διάρ- 

Ώρωσιν τῇ κατ ἀγκώνα καὶ δείξαντα κατὰ γόνυ παθήματα 

τῶν ὁὀστῶν ἐπιεικέστερα τῶν κατ ἀγκῶνα. τοῦτο ἐπιχειρί- 
σας δεικνύειν ἔφη, τό τὲ γὰρ ἄρθρον τοῦ μηροῦ εὐσταλέ- 
στερον ὡς ἐπὶ µεγέθει καὶ προσέτι τῷ λόγῳ τὴν δικαίαν 
φύσιν ἔχον, αὔταρκες ἂν ἐγεγόνει καίτοι περιβάλλει μό- 
νην τὴν κατ ἀγκώνα διάρΌρωσιν ἐπὶ τῷ µοῖνον προσέθηκεν 
εἰπών" καὶ τὴν δικαίαν φύσιν μοῦνον ἔχον ἠναγκάσθη αἀνά- 

μνῆσαι τῆς τῶν ὕλων ἄρθρων φύσεως, οὐδεμιᾶς ἁπλῆς οὔ- 

σης, ἀλλὰ καὶ τοῖς σχήµάσι καὶ τοῖς μµεγέθεσιν ἀνίσὸυ τὰ 
καὶ ἀνομοίου κατὰ µέρη. νῦν οὖν ἐπὶ τὴν κατ ἀγκῶνα 
διάρθρωσιν ἐλθόντος αὐτοῦ καὶ δεικνύντος ἀνόμοιά τὲ καὶ 
ἄνισα τὰ κατ αὐτὴν µέρη καὶ ἡμεις ἀκολουθήσαντες αὐτῇ 

τῇ λέξει σαφηνιοῦμεν ἑκάτερον τῶν λεγομένων. µμέγα μὲν 

οὖν ἔφη τὸ κατ ἀγκῶνα πέρας εἶναι περ τὸ τοῦ βραχίο- 
νος εἰκύτως. πλατύνεται γὰρ ἐνταῦθα πλείους λομβάνων 

γεφαλὼς ἀνίσους, ἃς ὀνομάξουσι κονδύλους, ἤ 9 ὑποδεχομένη 

κοιλότης αἰτῶν κατά τινα δέχεται, παθάπερ ἐπὶ γόνατος" 

πηΙ[αταπι ἀπίες [ο οοη{εττε, 4πἩπι(πε ο[επάοτίί εα[ας 6επα 

πηϊί]ογες ε[ἴα αααπι οιδ]ῖ, Ίαπο Τεπι οοΠ]οεγε ΥΟΙεῃ8 

ἀῑκτῖ: παπι ϱγο πιασηϊπάϊπε {επαῖου εβ ατῖοπ]ας {εΠΙΟΓΙ8 

ᾳπαπι Ἱππιετί, εἲ 1Π[αρεγ αἀ]εοῖξ, αἴᾳαε Ἠΐο ]α[απι παῖι-- 

χάπι Ἰαραί. Όσο αρθαπάε {αϊ[Πεί,  σεπα οπι οαΡΙ οοπι- 

η] [ατα ἀαπιίακαί οοπιρατα[εῖ, Θεά αποπῖαπι οταβϊοπῖ αᾱ- 

]εοῖί επις θμππα ἀπααῖῖ, αἶἴᾳαο Ἠϊο ππας Ίπ[απι Ἰαρεί πα- 

{πταπα, οοσῖίασ ατγοπ]οταπι οπηπῖαπι παϊπταπι τείεστε, 

ᾳπαπι ππα]]ας Πππρ]ῖσεπα Ἰαρεί, Γεὰ Ίππι Ώσατας αο πιασηϊ-- 

ταά]πῖς Ιπαθαια]ῖς, ἔππα ραταπι ἀβπιμαπι, ἅαπο Ισίατ 

απαπι αἆ ουΡΙΙ οοπιπι/αχαπι γεπῖαί ο[επάαίαπε Ῥατίες 

εἶας ἁἰ[ππιῖ]ες ο[ζε εἳ Ιπαεαα]ες, Πο «ποᾳαε τετρα ε]ις 

Γεφαπῖ Ύπαε Ρτοροπιηίας Πησα]α εσρ]σαβίπιηδ, Μασπαπι 

εΓσο ε[ε Ἱπαῖξ Παπιετῖ οαριαέ {π οαδΙ οοπιπή ατα, 1ά- 

αἳε πος Πππιετίο. ἸΤμαιε[οΙέ επΊπι Ἠαο Ῥατίε Ρ]αταφαε Ἰα- 

Ῥεῖ οαρ]ία ἀπαεια]α, απθα κονδύλους Οταεοί ἀῑουπί. Αἲ 

ππα]]ασι εογάπι σοατο τεοϊΙρίν, απεπιαζπιοάμπι ενεπ]ῖ 1Π 



ΣΕΡΙ ΑΓΙΜΗΟΙΝ ΣΠΟΙΜΙΝΗΙΜΑά Ἱ. οι” 

Εά. Οµατι. ΧΠ. [ο6ίι.] Γὰ. Βα[. Ῥ. 578.) 
ἀλλὰ τὴν µέσην ἓν αὐταῖς κυρτότητα τὴν περιφερῇ τροχή- 

λίαν παρ φύσιν οὖσαν. ἐπὶ τῶν μεγάλων κονδύλων τοῦ 
βραχίονος ὁὃ μὲν ἔνδον οὐδὲν ὁστοῦν ἔχει πρὸς αὐτὸν οὔτδ 
συναρθρούµενον, ὅ δὲ ἔξω κατὸ τὴν κξρκίδα διαρθροῦται. 
περιέχουσιν αὐτὴν κατὰ τοῦτο κοιλότητα, ἣν ἐπὶ τῷ πέρατο 
τὸ τῆς κερκίδος ὁστοῦν ἔχει. μέχρις μὲν οὖν τὦνδε φαίνὲ- 
ται πῆχυς μὲν καὶ κερκὶς ὑποδεχόμενα τὸν βραχίονα, καθ 

ἕτερον ὃ᾽ αὖ τρόπον ὁ βραχίων ὑποδέχεταυ τὼς κορώνας τοῦ 

πχεως ἔχων δύο κοιλότητας ἐπιτηδείας ἑκατέρωθδεν, βραχυ- 

τέραν μὲν τὴν πρόσω, βαθυτέραν δὲ τὴν ὀπίσω» διότι καὶ 
αἳ τοῦ πήχεως ἀποφύσεις ἃς κορώνας τὲ θηλυκῶς καὶ κὀ- 

θωνα καλοῦσιν οὐδετέρως, ἄνισου τὸ μέγεθός εἰσι καὶ μείζων 

ᾗ ὕπισθεν. ὥστε ποικίλη τε καὶ ἀνόμοιος τοῖς µέρεσι, καὶ 

κατὰ τοῦτο καλώς εἶπεν ὁ Ιπποκράτης ἐπὶ τοῖς κατὰ γόνυ 

δικαίαν φύσιν ἔχειν τὸ ἄρθρον, οὐ μὴν ἐπὶ τοῖς κατ ἀγκώνα. 
διὰ τὲ δὲ βαθμίδας ἔχει πλείονας, εὲ καὶ τούτους παραβα- 
λων εἶπε, τῇ κατὼ γόνυ. δύο γὼρ ἐκεῖναι µόναι βαθμίδες 
εἰσὶ τῆς κνήµης», ὡς καὶ δύο. κύνδυλοι τοῦ μηροῦ” κατ’ 

δεπα, πΙΠ αἴρραπι αποᾷᾷαπι ᾳποᾷ ἀπίες οα πιεάϊῖαπι ε[ὶ εξ 

{γοςμ]θας Ππιασίπεπῃ τερταε[επίαϊ: «πάπα εκ πιασηῖς {ωρει-- 

ου]ῖς Ἠπιθτὶ ᾳποά Ππῖετίας ε[; οἅπι πα]]ο ο[ε οοπ]αηρᾶ- 

Ίάχ, οιοά 4 εχίετ]οτϊ ρατίο εβ οοπιπηίαίασ οὔπα ταάΙο 

ἵπ ΓΑΠΙΠΙΗΠΙ εἶας Ππαπι οοπ]εοίμπ, Ἡποίεπας Ἠαπ1εΓάπα 

νἰάεπιας εχοῖρῖ ομΡΙίο 8ο 41ο, δεά αο τηχ[α5 πιοἆο 

Ἠππιεγας οαΡΙΙ ρτγοσεί[[ας εχοῖρὶῖ, ο«ππι αὓ πίαφαθ ρατίε 

απαπίαπι [αι ει βππείασ, πήπας φπ]άεπι α Ρχῖογῖ, πηβρῖ8 

α Ῥο[ιεγίογῖ, «πππ εἴ ομῬΙίο Ῥτοοείἴας, 4πος α το[χί Ππηῖ-- 

αάϊπο Οταεοὶ εἰ {εΠΙΠΙΠΟ 66ΠΕΤΘ πορώνας εἲ ηειίτο 

κόρωνα νοσαηῖ, πο Επὶ αε(πο πιαρπὶ, ϱπΊηαθ α Ρο[εγ]ογί 

Ρατίε ε[ὶ πια]οτ {1. Οποοίτοα ουΡΙ οοπιπι [ατα νατῖα εἰ 

Ἰπαεφπα]ί δ[ίι αο [παπα ρατίῖαπαΣ αἴᾳαπθ οἨ Ἠαπο οδιῖ-- 

{απα τεοίο αἲῖ Ἡ]ρροοταίες Ίαβαπι ε[ε ατου]απα 1π σεμη, 

1π ουΡίίο πο Ίίθπ. Θεά ουσ ἀῑχίε, εἰ ρ]χες τεοεί[ῇπ Ίμα- 

Ῥει απ΄ 6ο πα νο]υῖί οιβάίαπι οσα ΡεΠα ΟΟΠΓΕΥΤΟ 3 

Θιπέ οπῖπι 1π σεπια ἆπο τεοε[ας Ηρίαε ἁαπιίαχαί, [οί οἳ 

ἆπο {επιογί {αβετου]α, {Γεὰ ἵπ ουΡΙΗ οοπιπ ατα ἀπ ε[ὶ 



᾿ 
θἱ8 Γ44ΗΝΟ7 ΤΙΣ το ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 
Εά. μασ, ΧΠ. [161. 203. 1 Εὰ. Βαῇ, γ. (557. 74.) 
ἀγκῶνα δὲ µία μέν ἐστι µεγάλη κοιλότης τοῦ πήχεως ἣν 

ὀρίξουσιν αἳ δύο κορῶναι, βραχυτέρα μὲν πρόσῦεν, ἡ δὲ ἐκ 

τῶν ὄπισθεν μερῶν προµηκεστέρα. τοῦ δὲ βραχίονος αὖὐ- 
τοῦ δύο μέν εἰσιν αἳ δύο ἐξεσκαμμέναι κοιλότητες, ὥσπερ 
βόθδυνοέ τινες, ἐμβαίνειν ἔφη τὰς κορώνας τοῦ πήχεως, µία 

δὲ ἄλλη παθάπερ ἐκγεγλυμμένη κατὼ τὸ μέσον αὐτοῦ τροχη- 
λίᾳ παραπλησίως. 

νδ’. 

[262] Πρὸς δὲ τούτοις τὰ μὲν τῆς κνήµης ὀστέα παρατλή-- 

σια μῆκός ἐστι καὶ σμικρὀν τι οὐκ ἄξιον λόγου τὸ ἔξω 
ὀστέον ὑπερέχει, οὐδενὸς μεγάλου κώλυμα ἐὺν, αφ οὗ 
πέφυµεν ὁ ἔξω τένων, ὁ παρὰ τὴν ἰγνύην. 

ᾖήικρῷ τιν μεῖζον εἶναί φησι τὸ έξωθεν ὁὀστοῦν ὃ κα- 

λοῦσι περόνην, ὕὅπερ δη καὶ πρόσθεν εἶπεν, ἠγίκα τῶν 

ἁπλῶν (574) τῆς κνήµης καταγμότων ἔγραψε θΘεραπείαν. 
ἡμεῖς δὲ καὶ τότε καὶ νῦν λέγομεν ὡς μὲν πρὸς τὸ κάτω 

ππΆσηις οαδῖία χεοε[ἴας ααἱ ἆποῦης ργοοεβιθας Γεγπιῖπα- 

ἔασς ππο φιϊάεπι Ὀγενιοτί α ρτιοτὶ ρατίε, α ροβεχίοτί αἰ-- 

ἵεγο πιαρῖς οῬ]οηδο. Ιρίο απίεπα Ἠππιετας ἀπορας τεοε[-- 

Ῥας εχοαναίαν αμα[ {ογεῖ απϊραδάασα, 1 ϱ1ο5 οοπ]ιοί 

ἀῑκίπιας οιὺΙῖ Ρτουε[ίαςς εκ[οα]ρίας 1ἴεπι ε[ αἰίο τεοείἴα, 

ααϊ πιεάῖας {γουμ]θεαπα τερταε[επίαξ. 

ΠΙΥ. 

αἆ Ἱαες ο[µμπι ετμτὶς ἰοπρίιμάο [μπὲς εἰ, /[εὰ φιοὰ αὖ 

επιεγὶογὶ ῥρατιε εἰ, γαμίίμπῃ εχεεᾶῖι, ἰάφμε ποπ ε[ 

απϊπιαάνεγ[οπε ἀίρπμτα, πϊιίφμε πιαρπὶ πποπιεπιἰ ῥτο- 

μιδει. «ἄὐ Ίος ογἰέμγ εχἰετίιογ εἶοτάα 4μαε Ἰμπία ρο- 

Ρίΐεεπι [ια ε[ὶ. 

Ραπ]ο πια]πς ε[ζε αἲτ εχἰενίᾳ5 98, αποά περόνην, τὰ 

ε[ι Γαταπι ἀῑοιπί,. Όιοά εἵ ἵπ [πρετϊοείρας Ίαπι Ρο[ιῖ, 

ᾳαα5ι Ππιρμςσῖς {γασίαχας οτασῖ οαταίΙοπεπα ἰχαβίαα, Ίος 

απίοια ἀιιοὰ εο Ίοοο Οἰκίππας πμπο εἰἴϊαπι τερεης, Ίπια 
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µέρος 3) περὀνη τῆς κνηµης ὑπερέχει, κατὰ δὲ τὸ πρὸς τῷ 

γόνατι φαίης ἂν μᾶλλον ὑπερέχειν τὴν κνήµην" οὐδὲ γὰρ 
διαρθροῦταυ πρὸς τὴν περύνην ὁ µηρὸς, ἀλλ᾽ ας εἴπομεν 

ἁρτίως, ᾖῇ ἔξωθεν αὐτοῦ κεφαλὴ τῇ κπατὼ τοῦτο κοιλότητι τῆς 

χνήµης ἐπιβαίνει. διὰ τέ δέ φησιν, οὐδενὸς μεγάλου κωλύ- 

µατος τῇ περόνη συνεῖναυ, τοῖς ἀνεγνωκόσι περὶ χρείας µο- 
ρίων ἐστὶ δῆλον, ἐν οἷς ἐδείχθησαν αἳ διαρθρώσεις ἅπασαυ 
δύο σκοποὺς ἔχουσαι τῆς κατασκχευῆς, τῶν μὲν ἐνεργειῶν 
τὸ ἄκωλυτον, τῶν δὲ ἐκπτώσεων, ὡς “Γπποκράτης ὠνόμασεν, 
ἄρτι κώλυμα. τὸ μὲν οὖν ἀκώλυτον εἰς τὴν ἐνέργειαν αἵ τὲ 

κοιλότητες ἐπιπολῆς οἶσαι καὶ οἱ σύνδεσμοι χαλαροὶ γιγνό-- 
µενου παρέχουσι, τὴν δὲ εἰς τὰς ἐξαρθρώσεις ἀσφάλειαν 

αἵ τε κοιλότητες βαθεῖαι καὶ μεγάλας ἔχουσαι τὰς ὀφρῦς, 

οἵ τε σύνδεσμοι σύντονου μὲν τὴν οὐσίαν, τὸ δὲ µῆκος βθα-- 

χεῖς, οἵ τὲ έξωθεν περικείµενοι τῇ διαρθρώσει τένοντες ἔσχυ-- 
ϱροἱ τε καὶ σύντονου. εἰ τοίνυν τῇ περόνη τῇ κατὰ γόνυ 
διαρθρώσει πρὸς ἀσφάλειαν οὐδὲν συντελει, πλὴν σμικροῦ 

Ρατίε [πταπα Πρία Ἰοηρίογεια ε[ἴε, α 6επια απίεπα πηαρίθ ᾱἷ- 

εοπά ση εβ Ερίαπι εἴε Ἰοησίοτεπ. Ἀοη επἶπι οοπ]απρί- 

ἴαχ {εσαχ οσα (ατα, γετηπι, πῖ Ῥαυ]ο απίε ἀῑσίπιας, οαραί 

[αταε, ααοᾷ αἳ εσίἰετιοτῖ Ρρατίθ ει 1π οανο Πρίας αἩ εᾱ- 

ἄεπι ρατίε τεοϊριίατ, Θδεᾷ πα 4 οαυί[α ἀῑκετίι α [ατα 

πα μῖ]. αποά πιασηϊ πποπαοπίϊ {4 Ρρτοβῖρειί πιαπα{εβαπι ε[ 

Ἡς απὶ Ἠρταπι ἆθ π[α ρατίίααι Ιερσετῖπί, παῬί οΠβεπάἴπιας 

1η οπιπίππα αγήοπ]οναι {αὐτίοαίϊοπε  ἀπριεκ {αἰζε οοπί- 

Ἠππι, Ἠειηρε τί Ρρεγαίαί πιεπιρταα ἄπε Ἱπιρεάϊιπιεπίο 

{αος α[ας ρταεί[ίατε, Ῥτομ]ρεαίαπε (αιιοά Ηἱρροογαίϊες ἀῑχ]ί 

πώλυμα) πε [1ο Ίοσςο ο[ἵα πιονοαπίαγ. Ὀί ρετπηίαϊ ᾳπϊάσπν 
ππεπιβταπα {αος [ας ρταε[ίατε εβιο]απῖ εί οανα 1π ΓάΠΩΠΟ εκ]-- 

Πεπίῖα οἳ Πσαπιεπία Ίαχα; Παβίεπι οοπιπηΙἹαταπι τεάᾶπηῖ 

οανα αἀπιοά σπα Πηιαϊα α1ΗΠογθδαθ οἵα5 Ἠαβεπίῖα, ἔππι Πγπηῖο-- 

16 παίαγαε Πραπιεπία Ὀτονίοταπαες αἆ Ἠαεο τοβα[αθ ομοτάαο 

να]επίεσααε οηρεπίές οοπηπι {ηταν α ρατῖο εχἰοσϊοτῖ, Όυτα 

Ισίίατ αἆ Πτπιίαίεπι εοπιπηΙΠαταε σεπα πΙμι] οοπ{ετῖ, πι 

ραπ]η]απα οαἷά, 1ά ααοά εκρτε[ῃε Ἠΐ5 νετρῖς, αΏ Ίου οτ]- 

ἰας εογάα 4παθ ηκία Ρορ]ίεπα Πία εΠ. Δά εἶαθ ααίεπι 
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τινος, ὕπερ δι αὐτῆς ἧς ἔγραψε λέξεως ἐνεδείξατο λέγων ἄφ 
οὗ πέφυκεν ὁ ἔξω τένων ὁ παρὰ τὴν ἰγνύην. οὐ τῆς ἀκρι- 
βοῦς γνώσεως ἔνεκεν χρή σε περιµένειν τὴν ἀνατομὴν ἐπὶ 

πάντων τῶν ἰἐσχνῶν ἐναρ)ῶς φαινομένων καὶ πρὸ τῆς ἆνα- 

τομῆς, τένοντας δὲ διὰ τὶ καλεῖ τὰς ἀπογευρώσεις τῶν μυῶν 
εἴρηταί µου πολλάκις. οὗτος ὃ τένων ὁ κατὰ τὰ ἔξω τοῦ 

γόνατος έξωθεν σφίγγων τὴν διάρθρωσιν ῥοηθεῖ τι τῆς 

κατὰ τὸ µέρος ἀσφαλείας κώλυμα γιγνύμενον. ἐνταῦθα ὁλι- 
σθαίνειν τὸν μηρόν. 

νξ. 
πια ῃ ω ’ 3 ’ » 118 3 Δ ’ 
Τά δὲ τοῦ πΏχεος ὁὀστέα ανισα ἐστυ καὶ το βραχυτερον συ- 

-” . η ; ο ε [ ἃ ε ; 

Ζνῷ, τὸ δὲ λεπτότέρον πολλῷ υπερβαλλει καὶ ὑπερέχευ 

τὸ ἄρθρον. 

”άνισα τὰ τοῦ πήχεως εἶπεν ὀστᾶ, οὐχὶ καὶ τῆς κνή- 
µης εἴη παραβάλλειν νῦν οὐκ ἐχούσης ἄγισα, παρ ἐκείνην 

ἔφη τὸ ἔξωθεν εἶναι μακρύτερον αλλ ὅτυ βραχύτερον μὲν 

ὑπερέχον τὸ ἔξωθεν ὀστοῦν τῆς πνήµης καὶ ἐλαχίστῳ, πολὺ 

εχοπ{Πίαπα οοδΠΙΙΙΟΠΕΠΙ ΠΟΠ ἆεῦρες εχ[ρεοίατε πια οοτριθ 

Πποϊάαίατ, ο πμπα 1 οπΙπῖΡας σταο]]]ρας εγΙἀεμίεν ᾳαοφπθ 

{ο ο[ιεπάαί απίε οογροτῖς Γεοιίοπεπ,. Αἴ απαπι οἨ τεπῃ 

οἸιοτάας, 14 ε[ι εκίτεπιος πιπ{οα]ος, 4 πππι 1Π ΠΕΙΥΟΘ ἆεσε- 

πεγαηί, τένοντας νοσεί, {αερεῦαππετο ἀεο]ατανίπις. ΟΠοτάα 

Ίπεο αἳ εχἰετ]ιοτῖ Ρατίε Ρρορ]!ῖ5 Πία αἳ εαάεπι οοπιηΤα-- 

χαπια 9πο(ἱε αἀ[ἰτιπρεπάο αἆ Ἰα]ας ρατίῖ βεπι]ίαίεσι οοἩ-- 

ἀποιί ρτομΙρείᾳμο πο {επιαγ 1 επι ΡΓογαΏραῖ, 

Ι.Ν. 

δεά ὀγας]μϊ ο[]α ἐπαεφμαίία [μπε ομοᾶφμε ὀτερίµς ε[ 

ππμ]ιο ρἰεπῖμς ε[, οιμοά εεπμῖμς ρ]μγίπμτα μµἰίγα αγιῖοι- 

{πι Γετειμγ αἴφιιε επεεᾶἰὲ. 

Ππαεφπα]ία ἀῑσιί ῬγασμΙϊ ο[α, ποπ αιοᾷ ομπι οἵπτε 

Ἠβεο οοπ[εγαξ, απα[ι ογα5 Ιπαεηια]ία ο[ἵα ποπ Ἠαβεαί, 

ααἴρρε «ΠΠ 1 «ο Ρο[ιεΓΙ[ Ἰοηφία5 ο[ε αιοά αἲ εχίο- 

τ1οχὶ Πίαπι εἴι, Γεὰ αιοά εκἰετίμς5 ο5 ἠρίαπι εχοεάαί, ππ- 
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ὃ) ὁ πῆχυς. ἐν γὰρ ἀκριβῶς [305] προσέχης τὸν νοῦν, 
ἐν τοῖς ἄνω πέρασιν ᾖ) περόνη φαίνεταί σου βραχύ τε λει- 
ποµένη τῆς κνήµης ν ὥστε Λαὶ σἀαφῶς ἐστιν ἓν τῷ κάτω μὲν 
πέρατι µακροτέρα. διὰ γοῦν τὴν ἄνωθεν ἔνδειαν ὀλίγον εἷ- 
ναι κατὼ εῆς ὑπεροχῆς. ὃ δὲ πῆχυς ὕλῳ τῷ ἀγκώνο τῆς 
κερκίδος ὑπερέχει καὶ διὰ τοῦτο ἔφη τὸ ἄρθρον. ὑπερέχειν, 
4του τὴν διάρθρωσιν, ὕλην οὕτως ὀνομάσας 3) τὸ πέρας τοῦ 

ῥραχίονος ὃ διαρθροῦταυ πρὸς τὴν σιγματοειδῆ τοῦ πήχεως 
ποιλότητα. 

νστ’, 

᾿Εξήρτηται μέντοι καὶ τούτων τῶν νεύρων κατὼ τὴν κοινὴν 
ξύμφυσιν τῶν ὀδτέων, πλεῖον δὲ µέρος ἔχει τὸ ἄρθρον. 

Τοὺς συνδέσμους νῦν ὠνόμασε νεῦρα καὶ ἐπὶ παντὶ 

παλών οὕτως αὐτούς. ὅτε δὲ τῇ περιδιαρθρώσει συνδέσµους 
τοὺς πλατεῖς καὶ ὑμενώδεις οὕτως ὠνόμασε νῦν, ἔσταυ μὲν 

δῆλον καξ ὧν ἐπιφέρων εἴρηκε τὴν ἑξῆς φησίν ἀλλὼ καὶ 

ηΙπΙητα ΤαπΙ6Επ, ουμΡ]ίας νεχο ΡΙαΤΙΠΙΗΠ. ΊἵΝαπι Π ἆ1]]σεῃ- 

{ες Γππππια Ρατ οχυτῖς Ιη[ρ]οἰαίαχ, {ηχα νΙάείιτ ραι]ο πηῖ- 

ηΟχ παπι ἴρία, εαπιᾳο ΤΠ 1Π10 οτιχθ αρετίε Ιοηρδῖος οοἵ-- 

Γρϊοϊίατ, Ἐχσο απία [τα 1π [άμηπια Ῥατίε ραι]ο πιῖπος 

ε{, ῬΡτοιί 1π Ῥτίπια εχοεάῖῖ, οπρῖίας απίεπι ἴοΐα [πα επιῖ-- 

πεηίῖα ταύΙαπαι εκοεάΙί, Ιάοῖτοο ἀῑχιί, τ]ίτα ατ{ῖο]απι Γεγτ1 

ΛΤΠΟΙ ΕΠ ΠΟΠΙΙΠΑΠ5 γε] οοπιπιΙΠαγαπι παπϊνετίαπι νεὶ εκ- 

ἔγεπιαπα Παπιενὶ αποᾷ οινο ομΡβῖ Ο Πίεταπι τε[ετεηὰ 1π- 

{ετ]{1τ. 

ΤΝΙ, 

Ίνεγυῖς ἴέεπι 1γραίμχ φιμα ρατίιε ο[]α Ιπίετ [ε εοπ]πβι- 

τμ, πα]ογέπι φετο γατέεπα ἐεπει αγτομίμ». 

Τήραπιοπία Πππο πεχνον αρρε]]αί, πυῬίιο ΔΠἴΘπη Θ08 

τα νοσαϊ, Ἰαία νετο Πραπεπία εἰ απα[ ππεπιρταπας οἶγοὮ 

οοπιπη[αγααι ποπΙπατϊ ΠΕΓΥΟΦ ΡραἰεΡρῖῖ εκ 15 οπαε Ρρτοςὶ- 

πιο Γαρ]οίί, θεά εἰ αΏκαπο 1] ενΙάεπΙππιααι ε[, ηιι]-- 
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χωρὶς ἐκείνων πρὀδηλον οὐδὲν τῶν πηρίως ὀνομαξομένων 

φεύρων εἰς ὁστοῦν ἀναφέρεσθαι, τῶν γὰρ συνδέσμων ἴδεον 

τοῦτο καὶ ὃν αὐτοὺς καὶ τῶν τενύνιων, ὅτυ πεκρασμένην 

ἔχουσε τὴν οὐσίαν ἐκ νο θά ἡμά παὶ νεύρων. ἴρησων δὲ 

τελέως περὶ τῶν τοιούτων ἁπάντων ἔν τοῖς περὶ μυῶν κι- 
νήσεως, αλλὼ νῦν τὸ προκείµενον ἐν τῇ δηλουµένη ῥήσευ 

λεκτέον. ἐξηριῆσθαί φήσε τὸ ὑπερέχον τοῦ πήχεως, τουτέστυ 

τὸν ἀγκώνα τῶν πἐριλαμβανομένων τὴν διάρθρωσιν συνδἐσδ- 

µων κατ ἐκεῖνα τὰ µέρη τῶν ὁστῶν, ἔνθα τὴν κοινὴν ἔχευ 

σύμφυσιν ὁ πῆχυς καὶ ἡᾗ κερκὶς δηλονότι. εἶπε δὲ τοῦτο 

διότι τὸ ἀπὸ τοῦδε πᾶν ὅσον ὀπίσω προχωρεῖ, τὸ γυμνὸν 
τῆς σαρκώδους οὐσίας οὐκέτ᾽ οὐδεμίαν ἔχει σύμφυσιν πρὸς 
τοὺς τῆς διαρθρὠσέεως συνδέσμους. 'ἐμφύεται γὰρ αὐτῷ 

ματ αὐτοὺς πλατυνύμενος ὁ τένων τοῦ τὴν κατὼ τὸν αγκώνα 

διάρθρωσιν ἐκτείνοντος μυός. 

κζ’. 

Πλεῖον δὲ µέρος ἔχει τῆς ἐξαρτήσεως τῶν φεύρων ἐν τῷ 

βραχίονυ τὸ λεπτὸν ὁστέον ἥπερ τὸ παχύ. {ᾗ μὲν οὖν 

ΊἸαπι εκ 15 απὶ Ῥτορτίθ Ἠεγνὶ ποπῄπαπῖας αἆ ο5 Ρρετίῖ- 

πετε: Ίου Παυάσπι Ῥτορτίππα ε[ῖ Ισαπιοπίοταιη, ἂο Ρτο- 

Ρίετεα εβοκάαγαπ], 4αππι Ἠας παίαγαπι Ἰαρεαπί πϊχίαπι εκ 

πθννῖς 4ο δαππεηίῖ. Ἠαεο αμίεπι οπιπῖα αὐ[ο]αίε ἐγαδτίᾶ 

[απέ α πορῖς ἵπ 1ῃτο ἆο πιοία πιπ[οαἱοταπ. Θεά πππο 

αἆ 14 νεπἰεπάαπα ε[ί ᾳαοά 1π Ῥγοροβ!ίς νετρῖ εχκ[εηαΙξατ, 

Ἠ]σαίαν, ἀπφαῖ, 14 οαΡΙΙ ᾳαοά εχοαάτί, 1ά ε[ι επιϊπεη!ῖα 

ουΕΗ1 Ισαπιεηιῖς οοπηπι][αχαπι οοπηρτεµεπάεπίῖθας, απᾶ 

Ρατίε ο[ἵα 1πίεχ [ο Ἰαπσαπίατ, επρ]ίις [ο]ῖοεί εἳ ταῖς, 

Οαοἆ Ιᾷοῖγοο ρτοίαί απἷα πα]ίγα Ίππο Ίου ἰοίαπι 1 

ᾳασά Ίπ ροβετίοτεπι Ῥτο]εοίππι 6[: οατηῖ5 6[; εχρετε, πεφιε 

σαπιοπ{15 οοπιπΙ[γας αἰἴᾳὰο πΙοᾷο οοπιρτεµεπαίας; ἀ1ρᾳ 

επῖπα ἸππεοΙίατ Ἰαίε[οεπς ομοτάα πια[οα]ϊ ἴ]]ας αι οαΡΙ 

οοπιπι][αταπι εκἰεμά1τ, 

ΙΥΗΠ. 

ΡΙωίδως αμίεπαι πεγυὲς αἲ Ἰπιεγωπι αἰ[ίραειτ ἱᾷ ος φμοᾷ 
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φύσις τοιουτύτροπος τῶν ἄρθρων τούτων καὶ τών ὀστέων 

τοῦ ἀγκώνος. 
! 

Ταύτην ἔφην τὴν ῥῆσιν ἐνδείκνυσθαι φεῦρα καλεῖσθαι 

πτρὸς αὐτοῦ τοὺς ὅλης τῆς διαρθρώσεως συνδέσμους, ἔκπεφυ-- 

πύτας μὲν ἐκ τοῦ κάτω ,πέρατος τοῦ βραχίονος, ἐμπεφυ- 

κότας δὲ τοῖς ἐνταῦθα πέρασε πήχεώς τὲ καὶ κερκίδας, ἐν 

πάση γάρ ἐστέ τοῦτο διαρθρώσει οὕτω δὲ κοινοὺς εἶναι 
τῶν διηρθρωµένων ὀστῶν συνδέσμους πλατεῖς ἐν κύκλῳ πε- 

θικειµένους, ὡς δοκεῖν ἡμένας εἶναι παχεῖς. οὗτοι τοίνυν 

ἐμφύονταυ μὲν καὶ τῇ τῆς κερκίδος κεφαλῇ, πολλῷ δὲ μέρει 

τοῦ πήχεως. διὰ τοῦτ᾽ ἔφη, πλέον δὲ µέρος. ἔχει τῆς ἐξαρ- 

τήσεως τῶν νεύρων ἐν τῷ βραχίονυ τὸ λεπτὸν ὁστέον ἥπερ 

τὸ παγὺ, τουτέστιν ὁ πῆχυς. εἴπερ ἡ κερκὶς ἐξήρεήταυ 

μὲν ἄμφω τῶν ἐκφυομένων τοῦ βραχίονος συνδέσμων, ἅ 

φεύρα κεκληκέναυ νῦν ἔφην αὐτόν" πλέον δὲ µέρος ἔχει τῆς 
ἐξαρτήσεως ὁ πῆχυς. ; 

εεπμῖμς ε[ φµατα οκοἆ ετα[[τιως. Ἰναέμγα ἐρίέμγ Ίογμήῃ 

αγιτομ[ογι πι αἴφιε ο [εωπα ἑα[ίς ε[. 

Ἐκ Ἠΐς νενὺῖς οἱ 11δι ἀῑκίπιας ἴοίῖας οοπιπι][μχας Ἱ]-- 

"φαπαεπία φεῦρα, 1 εϐ πεγγο αρ Ἡιρροογαίε ποπιπατί, 

ᾳπαε απἶάεπι αΏ 1Π1ο Ἠππιοτο ογία ΓΠΠΙΠΙΟ ουΏ]ίο ας ταᾷῖο 

εα ρατίε Ἰππεοίαπί.σ, Ενεπῖι επῖπι 1π οΠΙΠΙ οοπιηΙ[ατα, 

υί Ἰαΐα Πραπιοπία αᾳπαε 1ρίαπι οοπιρτεµεμάιιπί Πα οοππ- 

πῖα Ππί οπμπι 4παε Ἱπίετ [ο οοπιπαπίας, πῖ οτα[]ας 

ΥΠΕΠΩΡταΠας νιάεαπίαγ.  Ἠαεο αὐίεπι οδρΙΙ σα εἰἴῑαπα 

Ἱαπριπίαν, Γεά Ἱπασπα εκ ρατίε ομΡρ]ίο, Αίηπε εα ἆθ σαυία 

ἀικιί, ρἱατῖοης απίεπι πετνῖ αἆ Ἠιπιεγάπι α]]]σαίαν 1 08 

αιοά ἵεπαο ε[, Φππαπ1 αιιοὰ οτα[Παπη, Ἠου ο[ί οπΡίίας, απαπι 

γαάῖμς: Ππϊάεπι απιρο αἆ Ἠπππεγαπι αἱ]ραπίασ ῥρεσ Ί]σα- 

πιεπία ΊἨηπεχα, 4186 ηπο τεἰα] νεύρα, Ἰά ε[ὶ πεγνος, αἲ 

Η]ρροογαίε αρρε]]αχῖ, Γεά Ρ]μτίριις α)Ηραίας ουδ]ίας, 



θά 144ΗΝΟΣ ΕΙΣ το ΙΠΠΟΚΡΑάΤΟΤΣ 

Εά. Οµασι, ΧΠ. [264.] Εά. Ραΐ, Υ. (574.) 
η. 

[2564] Καὶ διὰ τὸν τρόπον τῆς φὐσιος τὰ κατὼ γόνυ ὀστέα 
πολλάκις μὲν ὀλισθαίνει, ῥηϊδίως δὲ ἐμπίπτει. 

Ἰῶν γὰρ καθ᾽ ἑκάτερον τὴν διάρθρωσιν ἐργαξομένων 
ὁστῶν ἐσφιγμένη μὲν ἡ σὐνθεσές ἐσιι κατ. ἀγκῶνα, χαλα- 
θωτέρα δὲ κατὰ γόνυ ν πρὸς τῷ καὶ πολλὰς ὑπεροχὼς καὶ 

κοιλότητας αἀλλήλαις διαρθρούμενα, σφίγγει μὲν πανταχόθεν 
τὴν κατ ἀγκῶνα διάρθρωσιν. ἐν δὲ τῇ κατὰ γόνυ καὶ τῶν 
κονδύλων τοῦ μηροῦ ταῖς κοιλότησι τῆς κνήµης ἐπιβαινόντων 

ἀβάθεσέ τε καὶ ὑπτίαις οὔσαιο εἰκύτως ἡ. διάρθρωσις ὁλι- 
σθανωτέρα ὥστε καὶ αὖθις ἐμπίπτειν τάχιστα. 

νύ’. 

Φλεγμονὴ δὲ οὐ μεγάλη προσγίνεται οὐδὲ δεσμὸς τοῦ ἄρθρου. 

4ιὼ τὸ βἰαιον τῆς ἐξαρθρωσεως τὲ καὶ τῆς ἐμβολῆς 
αἱ φλεγμοναὶ γίγνονται κατὼ λύγον. ἐπὶ τοῦ γόνατος αἳ 

Ι ΥΠ. 

Οὐ ου] μς παίµγαε πιο ζει ο[]α σµαε ἴπ 8επι αγεῖομ]ο Γιωιε 

Γαερίμς εποἰαιωιὲ εἰ Γαοέμς γεεοπάιπέιιγ. 

ΟΠπαπι επῖπι αρα πίχαφαε οοπιπή ατα οοπϊπείατ 

Πτποίατα ατοίῖον εβ 1π οπΡτίο, Ἰαχίο; ἵπ σεπαπ. Ἠπο ας- 

οεᾷτί αποά πια] Ῥτοοείας πια]ῆσαε πας ἀπίετ [ε οοπι- 

πηΙ[Π απάθαιπασαε οοπηπι{αχαπι ουΡΗΙ αἀβτίιπσαπί, αἲ 1π 

5επα Γεπιοτῖς ἱπρεγοπ]α Ἰπ οεχῖριος 3ο τε[αρῖπαϊος Ἠρίας 

Ππιας οοπ]οϊαπίατ. ἆπτε Ιδίίας ατιομ]ας Ἠῖο ππαρίδ Ῥτο]α- 

Ῥϊίαχ εἰ οε]εττίπιε τεγετβίατ. 

ΗΣ, 

ΠπΠαπαπιαεῖο ΦεΥο ΠΟΠ ππαβπα [μμεγπα[είεμγ, πεφµε αγιῖ- 

ομἰὶ οἰποιζιπι. 

Οµίασ ΠπΠαπιπιαίιο νϊ απα ο[α εσρεϊαπίισ απαφπε 

Ἱπ Γα8πι Γεάεπι οο]]οσαπίας, {εὰ ἵπ 6επα απππο πίγαπιηαθ 



ΠΕΡΙ ΑΙΜΩΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1. θ05 
Εὰ. Οματι. ΧΠ. [264.] τος ΚΕ. ΡαΓ. Ύ. (674. 575.) 
διαστῶώσαυ καὶ ὁᾳδίως ἀμφοτέρων 7ινομένων οὐχ ἔπεταο 
φλεγμονή. διὰ δὲ τὸ μὴ Ίίγνεσθαι ταύτην ὁ δεσμὸς ἐἔπι- 

γίγνεταε, τουτέστι τοῦ ἄρθρου μετὰ τὸ θεραπευθῆναι δυσ- 

κίνητα, μήτε ἐκτεινομένου αὐτοῦ ῥᾳδίως μήτὲ καμπτοµένου. 
συμβαίνει γὼρ οὕτως ὁ δεσμὲς ὑπὸ καμφθέντος τεινόμενος 
φλεγμονῆς μεγάλης οὐ σµικρωδης ἐκ τῶν περὶ (576) τὴν 
διάρθρωσιν νεύρων ἢ συμπτωμάτων, διὸ λείψανόν τι δυσ-- 
κίνητον γίγνεται τὸ ἄρθρον, ὡς δοκεῖν δεδεῖσθαι. τῶν γὰρ 
ἐν αὐτῷ γε καὶ περὶ αὐτὸν τενόντων καὶ συνδέσμων μὴ ὃυ- 
γαμένων ἐπεκτείνεσθαι, μήδ᾽ εἰς πάντα τοῦτον ἑτοίμως 

ἔπεσθαι τοῖς κινοῦσι τὴν διάρθρωσιν μυσὶν, ἄἀλλὼὸ διὰ τὸ 
σκληρὸν ἀντισπώντι δεσμῷ παραπλήσιον γίγνεται πάθος. ἐν 
δὲ τῇ κατὰ τὸν ἀγκῶνα διαρθρώσει καὶ τὸ λεπτὰ τέτεαρα 

τῶν κορώνων τοῦ πἠχέως ἐνίοτε περιθραυοµένου κατά τὰ 
τὰς ἐκπτώσεις καὶ τὰς ἐμβολάς. πολλὴ δὲ ἡ σύστασις γι- 

γνομένη χαλεπώτερόν τὸ καὶ ἀνιαρότερον ἐργάξεται τὸν σύν- 
ὄεσμον τοῦ ἄρθρου. 

{αοῖ]ε οἳ [πε ππασπα νυἱ Ιποῖάαίν Ἰπῃαπιπιαίίο ἨοἨ ογΙΕαΓ; 

ᾳααε ααάπα αβΠῖ, ατιιο]Ι νΙπου]απι ποπ [εασίίαν, Θδαβ 

4µο απάπι πεφπε Γαοῖ]ε οχίοπἀαίμχ, πεπε {[αοῖ]ε οαγνείατ, 

8ερτε Ρο[ ομγαοπεπι ππονείατ. ΕΙ απίεπι Ἠα]αςπιοςί 

γιπου]απι εα ἆε σαπία, ααῖα ατίοα]ας ΙπΠεο[Ιίαγ οὗ Πετ- 

νο αο ᾖραπιεηία απἷθις εοπ[]πείιτ, ᾳπαο {ιδ απιπιοβῖσα 

ΠπΠαπιπιαί]οπε εχιεπάαηίασ, Οποοίγοὰα αγιῖοα]α οἨ αιαᾶς- 

ἆαπι ἹπΠαπιπιαιοηῖς τε]ααῖας ία αεστο πιοβῖ]]ς τεάάίτας, 

υἱ α]Πραίας εί[ε νιἀεπίαν. ΎἵΝαπι παπα οἨλοτάαε 4ο Ἰἶσα- 

πιεηία ϱπαε 1ρίαπα η 1σαπῖ οοπιργελεπάαπίαᾳαε εἰ εκίεπάί 

εἳ 1π οπιη]Ῥας ρτοπιρία [επ πιπ[ου]ος αγἰτου]απα πιονεηίες 

ποπ Ρρο[ηῖε, Γ[εά Ῥτορίες ἀπγίιειη ἵπ οοπίτατίαπι Ῥατγίεια 
αἰἰτα]απ!, αΠεοίας νιποιπ]ο Ππη]]] ῬτοΠοι[οιίας, Ύεγαπα ἷπ 

ουΡί οοπηπη] [ατα απ {επαςεθ εχἰγεπιίαἰες Ρτοσε[αππι 
ουδ Ππίεγάαπι οοπ[τἱηρπηίασς, εἰ πρί εχοεάαπί εἰ αὈὰ 

εοπάππίασ, ΎἩμπιαο ππμ]ίογαπ οοπουχ[ας Πἱ, νἰποαίαπα 

ατΙοπ]Ι ρταν]ης οτίαχ εἰ ουταία ἀ[Ποῖ]τη». 

. 

ΟΑΙΕΝΌύ6 ΤΟΜ. ἈΝΙΙΙ, ΕΛΕΒ ΠΙ. Βτ 
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Ἐά. Οµαχτί, ΧΠ, [264. 965.] ΄ Εὰά. Ῥα[,. Ῥ. (575.) 

Ὀλισθαίνει δὲ τὰ πλεῖστα ἐς τὸ εἴσω µέρος, ἔστι δ᾽ ὅτε 
3 ΑΝ 3 | Δ 5 Δ 3 , ; ε δ 

καὶ ἐς τὸ ἔξω, ποτὲ δὲ καὶ ἐς τὴν ἰγνύην. τούτων απαν- 

των αἱ μεταβολαὶ οὐ χαλεπαὶ, ἀλλὰ τὼ μὲν ἔξω καὶ ἔσω 
3 ; ” λ Λ ο ”, 3 
ὀλισθαίνοντα κπαθησθαυ μή 20η τον ανῦρωπον επι 2α- 

ι 3 3 ευ ντ 

µαιξήλου τινὸς, τὸ δὲ σκέλος ἀνωτέρω ἔχειν, μὴ μὲν 

πολλφ. 

ον 
[ο05] Καθ ἃ µέρη μᾶλλον ἡ διάρθρωσις ἔσφιγαται, 

Ν - . 3 Π ’ . .χ » 
κατα ταυῦ ῥἧττον ὀλισθαίνει. τελεώωτατα μὲν οὖν ἑσφιγηταυ 

ο ῃ ,  « 4 « Π » Ἡ '{Ά 
τὰ πρύσω µέρη, καὸθ᾽ ἃ καὶ ἡ μύλη. καλοῦσι δὲ αυτην 

εἰκότως ἔνιοι τῶν ἰατρῶν ἐπιγονατίδα καθόλου τοῦ γόνατος 
ἐπικειμένην. αὐτὴν δὲ ταύτην ἐπιπεφυκως τις ἔξωθεν τε- 

νων πλατὺς σφίγγει τὴν ἀρχὴν ἐκφύσεως ἔχων ἐκ τῶν προσ- 
Θίων τοῦ μηροῦ δεσμών ὑπερβαίνων τὲ τὴν μύλην ὕλην ἔπι- 

΄ -” 3 ΄ ιά ” 3 

φυύµενος τῆς κνήµης ἄρχγ τὸ μὲν πρύσω µέρος τῆς κατὰ 
γόνυ διαρθρωώσεως διά τε τὴν μύλην τὸν τὲ εἰρημένον τὲ- 

ή ε α. 3 ] 3 μ.ο ’ 

νοντα καταφυόµενον, ὡς εἶπον, εἰς τὴν ἀρχὴν εῆς κνήµης 

ΙΧ. 

Ῥίεγμππφμε αμίεπι ἵπ ἱπ[εγίογεπα ματίειι ΠΠΟΡΕΕΗΥ, ΤΠΙεΓάΙΠΙ 

ἵπ επΙΕΤΥΙΟΥΕΠΑ, ΠΟΠπµππφιασῃ ἰπ γορ]ίίεπαι, Φµαε πημία-- 

εἶοπες ππίνεγ[αε ἀῑ[μεί]ες ποπ [ωπι. δε [ ν επἰετίο- 

γεπι υεί ἵπ Ιἴπίεγίογεπι μαγίεπι εἴµπιμαῖ, [μρετ [εᾶιε 

αἰϊφμοά Πιπηῖίε οοἰίοεαγε Ποππίπεπα ΟΡΟΓΙΕΙ, οτµγε [μδ]ί- 

πηϊογι ο μίάεπι, |[εὰ γιο ππµίο. 

Ότα ρατίε ασί]οι]ᾳ5 πιασῖς αἀ[τιπσϊίατ, εα π]πας εἶα- 

Ρατ, Ρετ[εοίε Ιρίίατ α Ρρτιοτῖ ῥρατίο αἀΠγιηρίίαν, ατα 

Ραίε]]α εἴῖ, «παπα ποππυ]Ι πιεᾷῖοι, οαπαπι {οί σεπι ΟΡΡο- 

Πία ΠΙ, ἐπιγονατίδα Ότπεος πιετῖίο αρρε]]απί, Ἠαπο αἲ εκ- 

Τεγ]ογ! ρατίε οοπ]πεῖ Ἰπία απαεάαπα οποτάα, ου]ας ΠπήΕαπα 

ε[ὶ ο Ἰήσαππεπ[ «πας α Ρχῖοτί Ρρατίε {εμιογῖ ΓαΠΕ; 6 νΕΥΟ 

Ρεε Ιοίαπι ραίε]]απ Γενί ἆο Πρίαε οαρΙῖ ΙππεοΠέα, 
Ρτίογεπι βίας Ῥατίοπι οοπιπηϊ[ἴαταο δεπα εἴ Ρραίε]]α εί 
εἸογάα, ᾳπαε, αἱ ἀῑσίαπι ε[, αἆ εἰρίας οαριῖ Ρρετιϊπεῖ, ορί]-- 
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Εὰ, Όμασι, ΧΙ. [205.] Εά, Βαῇ. Υ. (575.) 
ακριβώς ἔσφιγκται, κατὰ δὲ εἰς τὸ ὀπίσω μέρος της διαρ- 

Θρώσεως 4 κεφαλὴ τοῦ κάµπτοντος τὴν κνήµην μυὸς, τοῦ 
μηροῦ ὃδ᾽ ἓν ἀκριβῶς στρογγύλον τὸ ταύτης µέρος σφίγγευ 
τῆς διαρθρώσεως. οὗτος ὃ μῦς αιτὸς μὲν σµικρός ἐἔστυ καὶ 

διω τοῦτ) ἔλαθε τοὺς ἀνατομικοὺς ἐγκατακρυπτόμενος τῇ 
διαρθρώσευ. παχυτάτην δὲ ἔχει τὴν κεφαλὴν συνδέσμων 
οὖσαν ἰσχυροτάτων. ὑπόλοιποι δὲ εἰσι δύο χώραι τῆς κατὼ 
γόνυ διαρθρώσεως, ἤ τ ἔξω καὶ ἡ ἔνδεν οὐδὲν ἔχουσαυ τοι- 
οὔτον εἰς φυλακὴν, οἷον τε πρύσω καὶ ἡ ὀπίσω. διὰ τοῦτ 

οὖν ὀλισθαίνειν πέφυκεν ὁ μηρὸς εἰς ταύτας καὶ μᾶλλον εἰς 
τὸν ἔιδον, ὅτι μᾶλλον ἄσφιγκτος αὕτη. 

ξα.. 

Ααταιασις δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ µετρἰη ἀρκέῃ, τῇ μὲν κατα- 
τείνειν τὴν κνήµην, τῇ δὲ ἀντιτείνειν τὸν μηρόν. 

7ὴν κατάτασιν εἰπὼν σαφῶς, τὴν ἐμβολὴν οὐ προσέ- 

γθαψεν ὡς σαφῆ, γιγνωσκόντων ἡμῶν ὡς καθύλου τοῦτο 
ἐπὶ πάσης ἐμβολῆς ὡς ἐπὶ τάναντία µέρη τῆς ἐκπτώσεως 

πε ἴπεπίαχ, {[εά ΡοΠετίοτεπα εχοι]Πίε τοίαπάαπι αἀβτῖῃ- 

δῖί οαριῖ εἶας πιπ[οι] αᾳμο ουγναίας ο. ΕΙ αὐἶάεπι 

Πίο ππι/[οπ]ας εχίσαας αἰᾳιε οἨ εαπι οααίαπι Τρία οοπιπ{- 

[ατα αὐ[οοπάϊίας Ἰαΐεῖ 6ο5 ααὶ οοἵροτα Ιποϊάαπί, Πιαχίπια 

απίεπι οτα[ἴαπι οαριί Ἠαβεί, ααοᾷ ναλάΠΠπι] Πβαπεπ[ῖθ 

αἀπιπιεταίαγ, ΘῬαρεγ[απί ἆμαε ρατίε 1π οοπιπι[Παγα 6επι, 

εσίετίογ αἱ ΙΠΙΕΣΙΟΣ, Ύπαο πμ]]α ἴαμ τε {ερίπίας αυα]ῖ 

Ῥτίος εἴ Ῥο[βεσίογ: αἴηια Ιάείτοο Γεπααχ 1η θα5 Ρτο]αρίως, 

πιαρῖς {απιεπ 1Π ἀΠΙεΓίογεπι, πῖ 4άε πηῖπας [ερία ΠΕ. 

ἓ Κκ. 

Εετε /αεὶς ε[ὲ πιοᾶιοε επἰεπάετε Τμ Γοι[ίοεῖ αὖ ἴπ[ετὶογὶ 

Ῥαγίε, επιμ α εοπἰγατία. 

Οπή εχἰεπάεπᾶ{ αρεγία πιοπίῖοπεπι {εοϊ[εί, ἆε το- 
Ῥοπεπάο πλ] ππεπιϊαϊε, τί ἆε τε ᾳπδθ ῬΡ]απα Πί, αποά 

ορίίπιο πογετίαια5 ρετρείαμπη ε[[ε {π ατίῖου]15 οπιΏΙΡΗ» Γ- 

Βν 2 
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Ἐά, ΟΊνατι. ΧΠ. [ο6».] Εά. Βαζ. Ῥ. (575.) 
ἀπωθεῖσθαι προσήκει τὸ ἐκπεπτωκὸς ἄρθρον. ἔνθα δὲ βαλ-- 
λόντων ἐξοχή τις οὐ προμήκης ὁστοῦ εἰς ὑπεραιώρησιν τό τε 

ἐμβληθησόμενον ὀστοῦν κατατάξαι προσήκει. τὴν διδασκα- 
λίαν οὐ παραλείπει γράφειν αὐτὸς, ὡς ἐπὶ τῆς κατ ἀγκῶνα 
διαρθρώσεως ἐποίησεν, αλλ᾽ οὐδέν γὲ κατῶ τὸ γόνυ καὶ τὴν 
ἰγνύαν ἐκπτώσέως, οὐ θ᾽ ὅλως ἐμνηήμόνευσεν ἕνα λόγον τῆς 

ἔξω τε καὶ ἔσω τὴν ἐμβολὴν ἐχούσης' μετὰ γὰρ τὴν αντί- 

τασιν ὡσαύτως γιγνομένην ἁπῶσαι δεῖ τὸ ἐκπεπτωκὸος ἄρθρον 
εἰς τὴν πρύσω χώραν. 

Ροποεπάϊς αἆ οεοπἰγατίαπι ρατίοπι εἶα 1Π Παπ γεπ]ξ ῬΓο- 

Ἱαρίαπι ατιοα]μπα Γερε]ετο. ΑΙ πρί τεροπίπηαδ, Π ᾳπαε- 

ἆαπι επιποηίῖα ο] ΊοἩ Ίοησα εχ[βαί, ο86 αποά π6ροΠει- 

ἆαπι ε[ι ἀῑγίσεντο οοηνεπῖ; αιοά εἰἴἶαπι ἀοοεί ποπ [εομε, 

αο {εοεσΙῖ ἵπ οαΡΙΙ οοπιπι] ατα. ΝΙΙ απίεπι ἆε σεπ αἵ-- 

Ώποσ]ο πιεπ]ϊπ]έ οπαπι 1π Ῥορ]ίεπι Ῥτο]αβίασ, ο αοπῖᾶπα 

εβάεπι τα[ῖοπε οοπάτίΗσ αἴᾳπο μβί 1π εχἰεγίογεπι γεὶ 1π- 

Ἰετίογεπα Ῥατίεπα πΙογείΩΣ: πιεπηρτο εμῖα ἵπ ἀῑνετία ᾱἷ- 

ἀποῖο ατίῖοσ]α ααἲ εχεΙὰί 1π Ῥπίοχεπη ρατίεπι αάπγδει- 

ας εῇΠ. 



70ο ΙΠΠΟΚΡΗ4ΤΟΥΣ ΚΑΤ’ ΙΗΤΡΕΙΟΝ 

ΒΙΡ 4{ΙΟΝ ΚάΙΓΗάΛΙΗΝΟΥ ΕΙΣ 4{ΥΤΟ 

ΥΠΟΗΝΗΗ 4 4. | 

Κᾱ, ματ. ΧΙ. [4 οἱ ΓΕ. Βα[, το (6β/1.} 
ι] 

7 αληνοῦ προοέµιον. [ι] }ατρικὸν ἐπεγραψεν 
. κι 3 - . ς 1 -- 3 ν 

αὐτὸ κατ ἐητρεῖον. ἄμέινον δὲ ἠν περὶ τῶν κατ ἐητρεῖον 
Β [ ’ ” η , 3 , Β 
ἐπιγεγραφύαε, καθαπερ ἔνιοι τὸ «ιοκλέους ἐπιγραφουσι καὶ 

Φιλοτίμου καὶ «Π]αντίου. γεγραφύτων γὰρ [ὸ] καὶ τούτων 
τῶν ἀνδρών εἰς τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν, ἐν ἑκάστῳ βιβλίῳ, ἐν 

μὲν τοῖς πλείστοις ἡ ἐπιγραφὴ χωρὶς τῆς προθέσεώς ἐστι 

καὶ τοῦ ἄρθρου κατ ἐητρεῖον ἁτιλῶς ἐπιγεγραμμένων. αὐτῶν, 

ΗΙΥΡΟΟΙΠΑ ΤΙΣ ΕΕ ΜΕΒΡΙΟΙ ΟΕἘΤΙ- 

ΟΙΝΑ ΤΙΡΗΕΠ ΕΤ σΑΤΓΕΝΙΤΙΝ ΕΌΜ 

ΟΟΜΜΕΝ1 ΔΗΙΩ5 1. 

σα]επὶ ρταε{αἴ]ο, ἈΠεᾶϊεαπι Ίος ορΏς ἆθ πιθ- 

ἀῑοῖ ο[μοῖπα Ἱηπ[οπιρβϊί, Ῥαΐϊπς αμίεπι ενα 4ε τερας αἆ 

πηεάίσοαπα ο[Ποίηαπι Γρεείαηρις Ἱπ[οτίρίΙζε, ᾳπεπιαἁπιοά μπι 

ποππιυ]Ι Ὠλου]ῖδ, ΒΙ]οβπή οἱ Μααίίαε ορετίρας Πία]απι 

Ἱπιρο[αετιπῖ, Ἐεπίπι απ.Π1 ΜΙ νΙπι 4ε εοἀεπι [αρ]εοίο ἴπ 

Πηρι]ῖ Πτῖς [ογιρ[ενῖαϊ, Ῥ]ατ]ποῖς απἰάεπι εἰἶίτα Ῥιπεροίι- 

Ποπεια εἰ αγιου]απι Ἰη[οπρίίο, ππεάἰοι ο[Πεῦια Ππορ]ιοϊίες 

ἀαία εἰ; Ραιοῖδ γετο εἰ ομπι ργαερο[ίοπε εἰ οσα ατίι- 
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ἐν ὀλίγοις δὲ σύν τε τῇ προθέσει καὶ τῷ ἄρθρῳ περὶ τῶν 
κατ ἐητρεῖον. ἀλλὰ τὰ μὲν τούτων βιβλία πλείονα θεωρή- 

µατα διδάσκει, τὸ δὲ “Ιπποκράτους μετὰ τὸν κατάλογον ἐξ 
ὧν ἡᾗ χειρουργία συμπληροῦται, τὸν περὶ τῆς ἐπιδέσεως λό-- 

γον διέρχεται, τοῦτο πρῶτον αξιοῦντος ἀσκεῖσθαι τάνδρός. 
καὶ µέντου καὶ δύναται ἡᾗ ἄσκησις αὐτοῦ γίγνεσθαι, μάλιστα 

μὲν ἐπὶ ξύλων ἐγγεγλυμμένων ἐς ἀνθρώπων ἰδέαν, εἰ δὲ μὴ, 
κατά γε τὰ τῶν παιδίων σώματα. ταῦτα μὲν οὖν αὐτὸ τὸ 
βιβλίον ἠνάγκασεν ἡμᾶς πρὸ τῶν κατὰ µέρος ἐξηγήσεων εἰ- 
πεῖν. ἃ δὲ οὐκέτι τὸ βιβλίον, αλλ᾽ οἱ μεταγράφοντες 1 
ἑτοίμως εἰς ὕπερ ἂν αὐτοὶ βουληθώσι διεδέξαντο τῶν πρεσ- 

βυτέρων }ραφὰς, Ίδη σοι δίειµι. τινὲς μὲν γὰρ καὶ πάνυ 
παλαιῶν βιβλίων ἀνευρεῖν ἐσπούδασαν πρὸ τριακοσίων ἐτῶν 
γεγγθαμμµένα, τὰ μὲν ἔχοντες ἐν τοῖς βιβλίοις, τα δὲ ἐν τοῖς 

χάρτοις, τὰ δὲ ἐν διαφόροις φιλύραις, ὥσπερ τὰ παρ ἡμῖν 
ἐν Περγάµω. τᾶδ᾽ οὖν πάντα παρὰ τοῖς πρώτοις ἔξηγη- 

σαμένοις κατανοῆσαι προὐθέμην, ὅπως ἓκ τῶν πλείστων τὲ 

οπ]ο ἄε τεδµς αἆ πιεάὶοὶ ο[[Ποίπαπι [μεειαπιιόμς Ετα]ατη 

αι εταπί. Αἲ εοταπι απϊάεπα Ητὶ Ῥ]υτα Ρρταεοερἰα ἆο-- 

οεηί; Ἠϊο νετο Ηιρροογαίῖ Ῥο[ εογαπι εκ αιάβις οἰὶ- 

τηχρία οοπρ]είασ επαπιεγαϊΙοΏεπι 4ε ἀε]ίραίῖοπο ΟΓ8ΙΙΟΠΕΠΙ 

Ρεγουστῖῖ, απῖ νὶς 6αΠΙ ορεγαΙοπεπι 4ποᾳμθ εχετοεγῖ ρτῖ- 

πμ Ίπιρεταί, αἴᾳιε εἰῖασπι Ἠα]ά5δ πιαπεχῖδ εχετο]ίαἰῖο 1Π 

ρηῖς αἆ ἨἩοπήπαπι Γ[ρεοίεπα 1π[ου]ρί15, αιί οετίε 1η ριε- 

τοπ οογροτῖραθ Πετὶ ΡοἱεΠ. Αἱ [απο 1ρίε δει απίε 

Ρατίου]ατες ἸΙπιετρτείαίϊοπε Ίαεο πο Ρταε[ατὶ οοἑρί. 

Όυαο Υετο πης πε(α(παπη δεν Ἱπιρε]]ηί, [εά αμἱ Ίγαης- 

{[οτϊρεπίες Ρεγᾳ παπι Γαοῖιε αἆ ϱπ8ΠΙΟΙΠΙ4Πε Γεη(επίῖαπα 1ρ[ε 

νο]ιετῖηξ, Ππα]ογεπι ορεΓτα ρτοϊάετιαπί, εα Ίαπι Ηδὶ Ρεγ- 

οεηίθο. Οιίϊάαπι επῖπι οἴίαπι νεα (πια νο]απαῖπα απίε 

ἰγεοεπίο αΠΠος [οπρία Ιπνεμίτε Παάμετιαπῖ, Ύυὖαε ρατίῖπι 

απϊάεπι Ἰπ Ἠρτίς, Ῥατίϊπι νετο π οματίῖδ, Ῥατίΐπι ἀεπιηπα 

1η μασεῖς πιεπιρταπϊςδ, απεπιαάπιοάμπα αριά πος Ρεγραπιϊ 

οοπ/[ετναῦαπί, Όματε Ἠαεο οπιπῖα α ρτϊπηϊ5 Ιπιετργείῖβις 

ἱταδ]ία Ῥετρεηάετε οοηβΙ(μῖπιαδ, απο {πι ο Ρ]ητίπαά {μπι 
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καὶ αξιοπιστοτάτων εὔροιμὲν τὰς γνησίας γθαφάς. καὶ µοι 
τὸ πρᾶγμα αρεῖττον τῆς ἐμῆς ἐλπίδος εὑρεθέν. συμφωνοῦντα 
γὰρ ἅπαντα ὀλίγου δεῖν εὗρον ἀλλήλοις τά τὲ συγγράµµατα 
καὶ τὰ τῶν ἐξηγητώῶν ὑπομνήματα, ὧὥστε θαυμάδειν συνὲ- 

πῆλθέ µου τὴν τόλμαν τῶν χδὲς καὶ πρώην τῷ ὑπομνήματα 

γθαψάντων ἢ πάντων τῶν “Ιπποκράτους βιβλίων ἰδίαν ἔκδο- 

σιν πεποιηµένων, ἐξ ὧν εἶσο καὶ οἱ περὶ 4ιοσκορίδην καὶ 

᾿Αρτεμίδωρον τὸν ἐπικληθέντα Δαπίτωνα πολλὰ περὶ τας 

ἀρχαίας γραφὰς καινοτοµήσαντεο. καὶ µοι μα»ρὸς ὃ λόγος 
ἔδοξεν εἶναι τῶν ὑπομνημάτων, εἰ πασών τῶν γραφών µνη- 

μονεύοιμεν. βέλτιον οὖν εἶναι ὑπέλαβον τὰς παλαιὰς μόνον 
γράψαι, προστιθεὶς ὀλίγας τινὰς αὐταῖς, ὅσαι βραχὺ µέτα- 
κεκίνηνταυ καὶ τούτων καὶ αὐτῶν ἐκείνας μᾶλλον, ὅσαι παρὰ 

τοῖς ἔμπροσθεν ἑξη- (6692) γησαμένοις τὸ βιβλίον ὠμολόγην- 

ται, τέτταρες δέ εἶσιν αὐτῶν, δύο μὲν εἰς ἅπαντα βιβλία 
“πποκράτους 7ράφοντὲς ὑπομνήματα Ζεῦξίο τὲ καὶ “1ρα- 
κλείδης, οὐκ εἰς πάντα δὲ Ώακχεῖος καὶ 4σκληπιάδης δυσ- 

Πα ἀϊρηϊ[παιίς Ιεσίιίῖπια πιοηππιεπία τερετία ΟΟΠΠΕ(ΜΕΤΕ- 

ση. Έεδηπε πηῖ π]εα εσ[ρεοίαίῖοπα οε[Πί ορροσίαπΙοΥ. 

Οπιπία Παπιᾳ!ε οΡρετα, ραποῖ εχεερ!ῖ5, εἰἶαπι Ππίεγρτείαπι 

οοπιππεηϊαγία ΠΕΙ πιπῖπο οοη{επίγο Ὠποίας [μπι Όμσατε 

πωϊμΙ οοπΗβῖῖ εοταπι αιζαοίαπι αἀπτατϊ, αϊ ΠΠρεχ 3ο ΠΟΠ 

Ῥτίιάεπι οοπιπηεηίασῖα [οτιρίεταπ! αιιί οπιπίαπι Ηϊρροοτα[5 

Πρτοτμπα [παπι εἀΙΠοπεπι {εοεταπί, εκ απἶρας ἨΠππιεταΠ- 

ἴαχ Πιο[εοτίάες εἰ Ατίοπιϊάοτας Οαρίίο οοσποπιϊπαίαςδ, απ 

ππ]ία 1Π γεἰυ[] ορετῖρας Ιππογατμπί. Αίαπε πιῖμΙ ἆθ 

οοπιπιεη{αγ]]5 Ῥγο]ίχα εί[ε οοπιρατιῖίξ οταίῖου {ἵ οπιπίηπι 

ΟΡΕΓΙΗΠΙ ΠΙΕΠΙΙΟΠΕΠΙ ΓεςςχΙπΙΠδ, Όπατο [α1μ5 ε[ῇε ἆπι νε- 

{ω[ία [οἶαπι ἀε[ογίρετε, ραιοῖς ααϊραδάαπι εοτΏπι ᾳΔε Ραῖ1- 

Ια]απι πππίαία {αεταπί αἀάῑί, ΑάάῑΙ6 ᾳποᾳπε 1ρ[ογαπι 

βποίογιΠι [οΠ1ρί15, Ύᾳπαθ ομπι Ρταεοεάεπίρας Ἠη]ας Ηρτί 

εχρ]απαίοτ]Ώα5 ΟΟΠΥΕΠΕΤΕ, Ἠϊ νετο αμαίποτ εχΠ[ΠιηΕ, 

απογαπι πο Ζειχῖς εἴ Ηετας]]άες ἵπ ΟπΙΠΘ8 Ηιρροογαί[ῖδ 

Ἰρχος οοπιπιεηίατία [ο]ρ[εταηί} αἱ ποη 1Π οΠΊΠ6ς, {εὰ οἳ- 

Γοαχοῦ Βαοολμῖαθ εἰ Α[οιερίαάε. Αο ἆε 5 απϊάεπι [α15, 
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λόγιστα. καὶ τούτων μὲν ἅλις, ἀναλαβόντες δὲ χάριν σα- 
φεστέρας ἀρχῆς διὰ βραχέων ἐροῦμεν, «ὡς εἰ καὶ μηδὲν 
προειρήκαμεν. τὸ κατ ἰητρεῖον ἐπιγραφόμενον /πποκράτους 
βιβλίον ἐν ἀρχῇ μὲν ἔχει κοινὸν ἁπάσης τέχνης προοίµιον, 
ὡς ὀλίγον ὕστερον δείξω, καὶ διὼ τοῦτό τινες εἰκότως ἠξίω- 

σαν αὐτὸ πρὠτον ἁπάντων ἀναγινώσκεσθαι, παραπλησίαν 
ἐπαγγελλύμενοι διδασκαλίαν, 3ν ἐς ὕστερον ἐποιήσαντό τινες 

ἐν ταῖς ὑπ αὐτῶν ἐπιγραφομέναις εἰσαγωγαῖς" ἐφεξῆς δὲ 
τῷ κοινῷ προοιµίῳ περὶ τῶν κατὰ τὸ ἰατρεῖον ἐνεργεῖσθαι 
δυναµένων διδάσκει τὰ χρηήσιμώτατα τοῖς ἀρχομένοις µαν- 
Φάνειν τὴν ἰατρικὴν τέχνην. ὅτι ὃ᾽ οὕτω ταῦτα ἔχει φα- 
νεῖταἰ σοι προσέχοντι τὸν νοῦν ακριβῶς ταῖς ἐξηγήῆσεσι τῶν 
ῥήσεων αὐτῶν. 

α.. 
Ἀ .“” Ἁ 3 / ῶΣ.. . ” 3 4 ” ! 3 ἀ 

[9] ᾿Ι ὅμοια ἢ ἀνόμοια ἐξ ἀρχῆς ἀπὸ τῶν µεγίστων, ἀπὸ 
” εν .. . 

τῶν ῥηΐσιων, ἀπὸ τῶν παντη πάντως γιγνωσκομένων. 

Όιιο ἴαππεπ εἰατίας εχοτάίαπι ραίεαί, α Ῥγϊποϊρίο τερείει- 

εδ ραιεῖς 4ΡεπιΠς ᾳπαβ πΙμΙΙ ΡρταείαΙ. Τάδε Ηϊρρουτα- 

5 ααὶ ἆε πιεᾷϊοί οΠϊεῖπα Ππ[οτιριίαν, πα ρτϊποαῖϊρίο απ]άεπα 

ΟΟΠΙΠΙΠΠΕΠΙ ἰοίῖας ορεσῖθ Ρταεία[οπεπι [ογήίατ, τί ραι]ο 

Ροβ: {ηπι ἀεπιοπβγαίαγας, οἨ 1άᾳπε ποππυ]1 1ρ[απι ΟΠΙΠΊΙΠΠΙ 

Ρτίπιαπι Ίατε Ἱερεπάαπι ε[ἴε οεπΓαεταπῖ, Παῖ]επι Ῥτοβίει-- 

ἴες ἀοοϊγίηπαπι ϱπαπα αὐϊάασπι Ῥο[ετίοχες ἵπ [αῖ5 ὖας Ἱη- 

Γοτιραπί Ιπίτοάμοιοπίρας ἱταάιάεταπί,. Ῥο[εα νεγο οοπι- 

πιυαπὶ Ῥτοοειπῖο αάε 1Π πιεᾷϊῖοὶ οΠιοῖπα εϊ ααεαπί ορε- 

ταΙΊΟΠΕΦ, 636 πιεάῖσαπι ατίεπι οάΙ[οεγε Πποιριεπβιας τα [- 

Ππιας εἀοσεῖ, Όιοά αμίεπι Ἠαεο 1ία [ε[ε Ἱαθοαπε, ΗΡΙ 

πιεηίεπα Ἱρ[οταπι ψεγροχαπα εσρ]ἱοαΗΙοπίθας αοουταίε αΠῖ- 

Ῥαεγῖς ἁπποίε[οεί. 

1. 

4π [πιία απ α[επιία ρτιποὶρίο α ππααἰπαίς, α [αοί- 

πες, α ϱμϊδμΙομπιφµε ΦΜοφµοςετ/ πα οοβπΙεῖ». 
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Εἴτε τὸ ὑγιαίνειν εἴτὲ τὴν ὑγίειαν εἴτε ἄλλο τι τοι- 
οὔτον τῆς ἰατρικῆς τέχνης τέλος εἶναί τις φαίη, τοῦτο μὲν 

αὐτὸ ὃδι᾽ ἑαυτοῦ σπουδάζεταυ τοῖς μετιοῦσι τὴν τέχνην' καὶ 
δῆλον ὅτι Θεωρία τίς ἐστιν, ἣν μαθεῖν χρὴ τὸν μέλλοντα 

ἐπαναρθοῦσθαι τὴν πκατὼ φύσιν ἡμῶν εἴτε διάθεσιν εἴτε 

διοίκησιν εἴτξ κατασκευὴν εἴτὲ ἄλλο καλεν ἐθέλοι τις. 

οὐ ὃν ἑαυτὼ δὲ τὼ ἄλλα πάντα τὸ κατὰ τὴν τέχνην ἢ µαν- 

Θάνομεν 1) διδάσκοµεν ἢ ὅλως ἀκούομεν, ἆλλ᾽ ὅτι τῷ τέλευ 
χρήσιµμον ἕκαστον αὐτῶν γίγνεται οἷον εὐθέως τὸ διαγνω- 

στικὸν µέρος τῆς τέχνης, ὃ καλοῦσιν οἱ νεώτερου σηµειωτι- 

κὸν, ἀναγκαῖόν ἐστιν ἠσκῆσθαυι, πρύτερον τοῦ θεραπευτικοῦ 
τοῖς μµέλλουσι καλῶς ἰατρεύειν ἕνεκα τοῦ τὰς διαφορᾶς τῶν 
νοσημάτων ἐπὶ τῶν καμνύντων ακριβώς γνωρίδειν, ἐπειδᾶν 
ἔχωσι τὸ παραπλήσιον. οὐ διοίσει ὃ᾽ ἓν τῷ μέλλονει πε- 
θαίνεσθαι λόγῳ τὴν ἀγντικειμένην τῇ πατὼ φύσιν διοικήσει 

τοῦ σώματος ἡμῶν διάθεσιν ὀνομάζειν ἀμφοτέραις ταῖς προσ- 
ηγορίαις, ὥσπερ γε καὶ ὃι ἔθους ἐσεὶ πᾶσι τοῖς Ἀλλησι 

Ῥινο Ῥγοίρεγε να]ετε, [νε [απϊίαίεπι, [νε ααῖἆ ααὰ 

Πα]αςμιοςί αγ ππεᾷῖοπς Ίπεπι ε[[α αιἱκρίαιι οοποεί/ΤεγΙί, 

16 1ρίε Πηῖ ρτορίεν [ε ἃα νΙγῖδ απο αγίεπι ῬΡτοΠίεπίῖριις 

Πιπάϊο οοπ[ειναίαν. Αίαᾳαε οοπβαί {μεογίαπι ᾳπαπιάαπι ε[Πα 

Ἠπίο Ρετα[οεπάαπι, αυϊ ποβγαπι ϱυΙ Γεοιπάαπα ἨΠβίάσαπη 

εΏι αμί αΠεοίαπι αιἲ ἀἱ[ροβίοπεπι ααπί [παοίπγααι ααἲ 

α[ϊαπι απαπιοπΠιᾳαε απῖδ νοσατε γο]αεπίέ, οοπβΙΠπίίοπεπι 

ἀπβαυταίατας ε[, ΑΙ ποια Ῥτορίες {ε οείετα οπιπία αἆ οἵ- 

ίεπι [ρεοίαπίία απί ἀἰ[οίαιας ααῖ ἄοσεπας απὶ ἀεπίᾳπε 

αυ[ου]ίαπηας, [εὰ αποά εοταπαι ππιπιαοάφαε Πὶ αἆ Ίπεπι 

αἴ]ε. Ὀτ «παπι ργίπιαπα ἱαρπο[Ισαπα αἲἰ]δ ρατίεπα, (4 4απα 

Γεπιϊοίϊοααι τεοεμ!Ιοχεθ νοοϊίαπί, ἰλμεταρειίϊοαπι τεοῖε Π]ε- 

ἀῑείπαπα {αοϊιτῖ Ῥγίογεπι ἀῑάΙοιΙε πεοείε ε[ι, αἱ ρίαπε 

ΠΙΟΓΡοΤΗΠΙ ἀἰ[εγεπί]ας 1π αερτοϊαπ Ώρας αρπο[οαπί Ύπι 

Ππη]ε απ]άάαπι οομ[εφμαπίαγ. Ν] απίεπα ἵπ ζεηαεπίΙ 

ογαοπο ἆἁῑ[Πεπίιαπεμπα επί εχ]οτίατ, ορροβίαπι εἰ φὖαε 

[εοαπάμπι παϊίιγαπι εβ ποβσὶ οοτροτῖς ἀἱ[ροβιϊοπί α[[εοίωπα 

αἴτοαιθ γοσδβι]ο ἨΟΠΙΠΔΥ6, αιποπιαάπιοάσπα εἳἵ ἀΠποτεριί 

οοπ/[αεἰαἆο Οταεοῖς οπιπῖραδ, αὐΙ ἰπίετάσπι ααἶάεμι αΠΐγει- 
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καὶ ποτὲ μὲν νόσημα καλοῦσιν ὅλον τοῦτο τὸ γένος, ἔστυ δ᾽ 

ὅτε πάθος. ὃ τοίνυν γενικώτατος αὐτοῦ σκοπὸς νῦν διδάσκε- 
; -” ” -” 

ται, παθάπερ τοῦ θΘεραπευτικοῦ μέρους τῆς τέχνης. «ὡς 
γὰρ ἐπ᾽ ἐκείνου τὰ ἐναντία τῶν ἐναντίων ἰάματα, ἅτε κοι- 
νὸς ἁπάσης Θεραπείας ὑπάρχει σκοπὸς, οὕτως ἐνταῦθα τοῦ 

διαγνωστικοῦ μέρους τῆς τέχνης ὁ κοινότατος σκοπός ἐστιν 

διαγιγνώσκειν δύνασθαι, κατὰ τί μὲν ὅμοια τὰ περὶ τὸ 
σώμα τοῦ κἀμνοντός ἐστι τών ὑγιαινόντων ὡς μάλιστα, κα- 

’ ε] Ν ς [ 3 -” - -” 

ὀνμώννων /πποαχρατης ἓν προγνωστικῷ διηλῶε. πρὠιον 
ἀἎ ΄ ” , 3 - ’ 3 - -” 

μὲν τὸ πρόσωπον τοῦ νοσέοντος εἰ ὅμοιόν ἐστι τοῖσι τῶν 

ὑγιαινόντων, μάλιστα δὲ εἰ αὐτῷ ἑωυτῷ τις ἅμοιός ἐστι 

κατά τι κράειστον σκοπεῖσθαι, τὸ αὐτὸ τοῦτο καν τῷ περὶ 

ἄρθρων ἐδήλωσεν, ἔνθα παραβαλεῖν αξιοῖ τῷ κατὰ φύσιν 

ἔχοντι μέρει τοῦ σώματος τὸ πεπονθός. οὐ γὰρ ἁπλῶς εἷ- 

πεν, οὐδὲ ἐκεῖ τὴν παραβολὴν εἶναυ χρὴ, ἀλλὰ τοῦ πάσχον- 
3 ι . ΄ Λ - 3 - -- 

τος ἀνθρωπου τα δεξιὰ τοῖς αριστεροῖς παραβα- [4] λειν 
3 ΄ . 3 ηλ ” ’ ’ να 

ἐκέλευσε, μ. ταλλοτρια αρθρα παῦοραοντα, τουτέστυ μὴ 

τὰ τῶν ἄλλων ἀνθρωπων. αὐτὸ δὴ τοῦτο καὶ νῦν αξιοι σὲ 

{απι 14 6εηις νόσημα ππογύµπι, Ιπίεγάμπι νετο πάθος α[- 

Γεοιίοπεπα νοεϊίαπί. ΊΆαπο ἀβίίας σεπεταΙ[βππις ἀἱαρπο[]-- 

ος [οορις5 ἀοοείας, απεπιαάπιοάμπα ἰΠμεταρεπίῖσαο ρασί16 

πηεάἰοῖπαθ. ὉὈί επἶπι ἵπ ἰπεταρεαίῖοα οοπίταγ]α οΟΠΙΥΔΣΙΟ-- 

χηπι Γαπὲ τοπιεάία, ἨΠΙπΙΙΤΗΠΙ {ος οοπιπημηῖς ομταΙοηῖς 

εχ[[ΙΕ [οοραδ, {ο ἴπ ἀϊασπο[ίῖσα Πα ατγἰῖς Ρατίο οΟΠΙΠΙΙΙ-- 

πήᾖππηας [οορας εΠ, ρο[ε ἀϊρποίοετε, ᾳπαἰεΠΙς ραχίες 4θ- 

στοϊαπ![ῖδ οογροΓίθ ϱ«παπΠ ορίπηε ναἰεπίῖαπι ραχάδας [απ 

Ηπιῖ]ες, απεπιαάπιοάαπι Τρίο Ηἱρροοταίος 1π ρτοσπο[ᾶοο 

Ρτοπυποἱαν{ί: ργαε[ἑαπεί[[επιπα ε[ὲ επρἰοτατε, ῥτίπικπι φιμῖ-- 

ὧεπα μµίγμπαι αεβτοἰαπεῖς [αεῖες [αποτμπι [αοῖεί [τε [ρὲ, 

Ἰπαπῖππε Όεγο απ [δί ἱρ[ αεβεΥ [πες επ[ι[ίαι αἰίφια εαν 

ῥατιε, [ά ἀρίαπι εἰ ἴπ Ἠργο ἆε αγἰίοα]ῖς ἀεε]αναντῖ, αρί 

Ρατίῖ οογρογῖς Γεεππά πα Παίαγαπι οοπ/[ξαίαε α[εοίαπη ΡαΓ- 

ἴοπι οοη/[εγτί Ἰπηρεταί. οι επῖαι Εππρ[εῖέεν Ἰοᾳαμἱας ε[ῖ 

1]]ϊο οοπηραγαξἴοπεΠι ε[α ορογίεγα, Γεἆ ]ιοπιϊπϊ α[Πεοιῖ ραῖ-- 

τες ἀεχίγας οι Πηϊβηϊς εοπ{ετί Πα[Πε αἰῑεπὶς ατιοα]ς, 

[ος ε[ι αἱίογαπα Ἱοπιίπααι παϊπίππο 11[ρεοίῖ. Τά 1ρίαπι 
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πράττειν εἰπων ἢ ὕμοια 1 ἀνόμοια ἐξ ἀρχῆς ἀπὸ τών μµεγί- 

στων, ἀπὸ τῶν ῥηΐστων, ὡς εἰ καὶ οὕτως εἶπε' τὰ τῶν 

καμνόντων σώματα προσήκει διαγιγνώσκειν εὐθὺς ἐξ αἀρχῆς, 

κατὰ τὶ μὲν ὅμοια τοῖς τῶν ὑγιαινόντων ἐσεὶ, κατα τί δὲ 

ἀνόμοια, τοῦτο γὰρ ποιοῦντες ἀπὸ τῶν μµ'γίστων μὲν τῇ 

δυνάμει, ῥάστων δὲ γνωσθῆναι τὰς σημειώσεις τῶν παθῶν 
ποιησύµεθα. χρὴ }ὰρ γιγνώσκειν ἡμᾶς ὡς οὐκ ἄλλα μέν 

στο μέγιστα, ῥᾷστα δὲ ἄλλα. τοῖς γὰρ αὐτοῖς σηµείοις 
ὑπάρχευ μµεγίστοις μὲν εἶναι τῇ δυνάµει, εἰς διάγνωσιν δὲ 
ῥᾷστοις, ὡς τοῖς ἐν τῷ προγνωστικῷ κατὰ τὴν ἀρχὴν ευδὺς 
γεγραμμένοις ἐν τῇδε τῇ ῥήσει ῥὶς ὀξεῖα, ὀφθαλμοὶ κοῖλοι, 

κρόταφοι ξυμπεπτωκύτὲς. ὕσα τὲ τούτων ἐφεξῆς εἴρηται. 
ταῦτα γὰρ ὅτυ τὴν μεγίστην ἔχευ δύναμιν εἰ πρόγνωσιν 

οὐδεὶς ἀγνοεῖ τῶν κατὰὼ τὰ μέτρια τοῖς ἔργοις τῆς τέχνης 

ὠμιληκότων ᾖὕτυ δὲ τὴν διάγνωσιν ἔχει ῥᾷστην, ἴσασυ 
τοῦτο καὶ οἱ τῆς τέχνης ἐδιῶται πάντες. οὐδὲν γὰρ ἄλλο 

πρότερον µέρος τοῦ σώματος εἰθὺς εἰσελθών τις ἐπὶ τὸν 
ἄθῥωστον ὁρᾷ τοῦ προσώπου. ἑαυτῷ μὲν οὖν ὁ κάµνων 

{απε ἴα 4ποᾳπε Ππηο {8οεγε να], 4 παπα ἀῑοΙς: απ [ηπιία, 

απ ἰ[[π]ία ρτἰπειρίο α ππαωϊπαίς, α [αοίιπιίε, ο  Ἱῖα 

ἀῑκΗτει, ΙαΏοταπ[ίαπι οΟΓροΤα Πα ῬεΙΠΙπΠΙ αἩ 1Π1Πο ἆε-- 

οεπίεχ ἀϊρπο[οεπάα [απέ, ἵαπι απαίεπας Ππιῖῃα Επί [απο- 

τι οογρογΊβας, {απι αμαίεπας ἀ1[Παιῖμα, Ἠοο επῖπι α6εΠ- 

15 α πιαχ]πιῖς απἰάεπι {αοπ]ίαΐε, οοδηϊία γΥεχο {αοἲ]Η1πιῖς 

πποτῬογαπι ἀἰσποβοπεπι αἀ[εφιεππατ. Οπααπάοφιίάεπι ποί[[ο 

πο8 οροτίεί αἰία αι]άεπι πιακῖπια, α]ῑα νετο {αο]]]πιᾶ πο 

ε[ἴε, {εὰ 1δάεπι βρηῖς «οπίησετε {αου]ίαϊο οπϊάεπ πιαχ]- 

πι] ε[ε, αἆ ἀῑσποίίοπεπι γετο Σαοϊ]Ηπαῖς: μὶ 1Π Ῥτοβπο- 

1ςο Πα[ῖπι ρετ μία Ἠϊδοε νετρῖφ οοπ[οπρίυπι ε[ῖ: πατες 

αοµίαε, οεμ[ὶ εοπεαυνϊ, οοἰίαρ/α ἕεπιροτα; εἴ 4πὰε ἀείποερ5 

Ἠα]αςαιοάί Ργοδίία Γμπί, Ἠαεο επῖπι μπι ππαχίπιας ἃἆ 

ΡΓαεποίίοπεπι νῖγεν [οτί αι πιεάιοοῖίεν 1π αγί16 πιθ- 

ἀϊσαε ορεναΙοπῖθας υεγ[αϊ {μεχ]πῖ, εοτᾶπι πεπιο 1ᾳπογαί, 

έππι ἀΙσποίίοπεια {αοἱ]πιαπι Ἠαβετθ; 14 πογαπῖ εἰῖαπι ΟΠΙ- 

-πθ8 αγἰῖ5 Ἱπιρεπα. Ἀι]]απι επ ἁ]ῖαπι εογροτῖ5 Ρᾶτίεπι 

Γαοῖε Ρτίογεπι Ππίπείαν, απππι φπῖδ Παἰῖπι αἆ 1ΠβχπιμΠι 80- 
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παραβαλλόμενος, ὡς ἐκέλευσεν, ἀσφαλεστέραν τὲ ἅμα τὴν 
διάγνωσιν ἴσχει καὶ οὕτως ἐπὶ τῶν μεγίστων τὲ ἅμα μαὶ 
ῥάστων ἀθγόμενος, ἤδη τὸ τῆς τέχνης ἐξετάζοιτο. τάχα ὃ 
ἄν ποτὲ καὶ σφαλείη τις ἐπὶ τῶν φύσει μὲν ἐχύντων ὀξεῖαν 

τὴν ῥίνα, τοὺς ὃ᾽ ὀφθαλμοὺς κοίλους καὶ τοὺς κροεάφους 

συμπεπτωκέτας" αἆλλ᾽ ἐὼν εὕρωμεν ὅμοιον τῷ τῶν πολλών 

ἀνθρώπων τὸ τοῦ κάμνοντος σώμα, σαφὴς ἡᾗ διάγνωσις 
ἔσται τοῦ μηδεμίαν νόσον ἐπὶ τοῦτο μοχθηρὰν ἐνυπάρχειν 
ἢ διάθεσιν' ἐὰν δὲ κατὰ τὸ }εγραμμένον ὑφ᾽ “Γπποκράεους 
ἐπισκεψόμεθα, τἆλλα τὰ κατὰ τὸ πᾶν σώμα σημεῖα, κἂν 
Φαίνηται σωτήρια, τοιοῦτον τῇ φύσει τὸ πρύσωπον τοῦ 
κάµνοντος ἐλπίσαντες, ἀκριβεστέρας διαγνώσεως χάριν ἐρη- 
σόµεθα τῶν ἐπισταμένων αὐτὸν ἔμπροσθεν. ὁμολογήσαντες 
δὲ βεβαιοτέραν τὴν πρόγνωσιν ἔξομεν, οὐ μὴν ὁμοίως γε 

ἐπιστημονικὴν, ὡς εἰ καὶ γιγνώσκοντες αὐτοὶ τύχωμεν τὸν 

κάµνοντα καὶ μᾶλλύν γέ τοι συμφύσαντες αὐτῷ. τὸ γὰρ 
ἑωρακέναι πολλάκις ὑγιαίνοντα τὸν νῦν παρὰ φίσιν έχοντα, 

διαγνωστικωτέρους ἡμᾶς ἑἐργάξεται τοῦ ποσοῦ τῆς διαφορᾶς 

οε[Πετῖῖ. Αεστοίης 1ίαπε { ΠΡΙ Τρίο οοπ{εγαίας (αἲ ἵπι- 

Ῥετανίί Ηιρροοταίεθ) οετίογειη 4ποφιε ἀἰρπο[ίοπεπι εχ]ῖ- 

Ῥεῖ, αἴφαε [ο {ππι α πιαχ]παϊς ἴαπι βπιαὶ α Γαοἴ]]]παῖς ἆπ- 

οἱο εχοταάίο, Ίαπι ᾳποά αχῖ εῇΏ Ρετρεπἀεσῖ, ΑΙ {ογίαβις 

α]φαῖς ἀεοιριείατ 1π Ἠϊ6 ᾳπ1ρας παίυτα Γαπῖ παγες αοπίαο, 

οει]! «οποανί εἰ οο]]αρία ἵεπροτα. Ύετηπι { Ἰαῦοταπίῖ 

οοτρας Ρ[εγίσᾳαε Ποπιῖπαπι οογροσίρις Ππι]ε-εοπιρετίαπιας, 

πα ]]ηπι Ἰαῖο ῬεγπΙοϊο[απα πιοτβαπι απαἲ α[εοίαπι Ἱπεί[ε Ἰα- 

πΊ{ε[ια Ῥτοάεϊ ἀῑσποίῖο, «δἱ νετο Ρτοπῖ αἩρ ΠΗἱρροοταίε 

Γοτρίηπι ε[ε, Ἰπ[ρεκετίπιας εἰ οείετα απ]νετί οοτροσῖ5 {- 

σπα, εἰῖαιι {Π [ααίατία Ῥτοάεαηί, ἴα]επι παίπτα Ιαβοταπίῖς 

{αοΐεπι ε[ζε αιισιγαίῖ, αοουταΠοχῖς ἀϊρποί]οπίφ σταα, απ 

απῖεα 1ρίαπα ΠΟΥΕΤΗΠΕ, εοθ ἵαπετ Ρετοιποίαβίππασ, ααἱρις 

πο5 αὐ[Πρι]α οεγίΙοΓεΠπι ῥΥγαεποίίοπεπι οοη{ε(ΠΕΠΙΗΕ/ ΠΟΠ 

ΊΠιεη Ῥεέταεφιε [οιεπί]α Ῥατίαπι αο Π 1ΡΗ Ιαρογαπίεπι Ἠο- 

νΙΠεπωαθ, ΠΙΟ Ὑετο 8ο [ ΙΙ 6ο [οοϊείαίεπι ΠπίνιΤειιας. 

Οἱ παπιηαθ Ἠμπο ΡΥαείει παίιταπα [ε Ἠαρεί, ααοά ἀῑπι 

πιμ]{οἱ]ες [απ]ίαίε {ταεμίεπι οοπ{[ρεχετΙπιΗ8, 60 Ἠο5δ ἀἱδπο- 
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πῶν κατ αὐτὸ σημείων. ἔστω γὰρ ἀκοῦσαί τε ἡμᾶς καὶ 
τεκμηραμένους τὸν κάμνοντα τὴν ῥινα μὲν ὀξείαν ἔχεινν 

τοὺς δὲ ὀφθαλμοὺς κοίλους, ὁ συνήθης γε πὀσῳ γινώσκει 
μόνος, ἰδίως δὲ καὶ τούτου Υρεία τοῖς ἰατροῖο. οὐ γὰρ 
"μόνον ὅτι παρὰ φίσιν ἔχει τὸ σώμα, χρήσιμόν ἐστιν ἡμῖν 
ινωσκειν, ἀλλὰ καὶ τὸ, πὀσῳ μὲν ἡ ῥὶς οξυτέρα τῆς κατὰ 

φύσιν ἐστὶ, πόσῳ δὲ οἱ ὀφθαλμοὶ κοιλότεροι καὶ οἱ κρὀτα- 
σοι συμπεπιωκύτες, ἕκαστόν τὲ τῶν ἄλλων ὧν εἶπεν οὐχ 

απλώς δεινόν ἐστι τὸ ἐναντιώτατον τοῦ ὁμοίου, αλλὼ δει- 

φὀτατον. ἐναντιώτατον δηλονότυ τὸ πλεῖστον ἐκ τοῦ κατὰ 

φύσιν κεχωρηκός. ὡς οὖν τοῦτο δεινύτατον εἶπεν, ουχ ἁπλῶς 
δεινὸν τὸ ἐναντιώτατον, οὕτω καὶ δεινὸν ἤττον καὶ μᾶλλον 
εἰς ὕσον ἂν ἦτιόν τὲ καὶ μᾶλλον ἐναντίον δείκνυται. τὰ 
μὲν οὖν ὑπὸ τοῦ προσώπου φαινόμενα σηµεῖα καὶ ῥᾷστα 
γνωσθήσεται καὶ µεγίσιην ἔχοντα δύναμίν ἐστιν, ἅτε κατὰ 
τὴν αρχὴν εἶπεν εὐθέως, ἅτε περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἑξῆς 

Ποπῖς πιοὰί ἁἰ[οτεραπίαπα ἵπ 1ρ[ο Πσποτηπι ρετίίῖογες εἷ- 

Ποῖι. Ὠείωχ εὐῖπι 1ος {πι αιά[Πε ἴαπι οοπ]εοίατῖ εκ- 

Ρ]οχθ[ῇε Ἰαβοταπίεπι παχε οπίάεπι ἀουία5, οσο Υεγο 

εοπεανος Ἰάρετε, {απιμαχϊς ἀαππίακαί πποάμπα αρπο[οῖί, 

Φεᾷ εί Ἠη]ας τεῖ {αποίιῖο ργαεοῖραε ππεᾶ]οῖς ε[ῖ; ποῦ ΘΗΊπα 

Γο]απ αποά ργαείε; παϊυταπα οογραθ α[οϊαίας, ποῦῖς υί]ε 

ε[ι ἀϊἰσποίοετο, γΥεταπι εἰἶαπι απαίεηὰΒ Ώαγεδ παἰυτα]1 Γαα 

εο{οχπιαίίοπε Πηί 4ομΙοχε5, εἰ αιαίεηα οοι]ῖ Ἱπαρίς 

εοπεανῖ εἰ οο]]αρία {επιρογα οεἴεταεφιπθο Ῥατίες Πησι]αθ, 

απατγάπι Ύὖβε ΠΠ] πιαχίπιε οοηἰτατία ϱ[ί, εὔπι ΠΟΠ [πι- 

Ρ]οῖίες ρτάναπι, Γεὰ ρτανΙ[ππιααι Ῥτοπυποίανί, ΑΕ πιᾶ- 

ΧΙπ1ε «οΠΙγαγῖυπι ε[; ᾳιοᾷ Ῥίαπε α παϊιγαΙ οοπΠΙαίοπε 

τεοεβῇ. Όπαγα πἳ ϱυ8θ ραχς Επι] πιαχίιπε οοπϊχατία εἴῖ, 

Ίαπο πο Ππρ]οϊίες ΡτανεΠι, [εὰ ρτανίΠιπιαπι ε[αίως ε[: 

Π ϱτανειω πηίηιις εἴ πιαρῖ Ρτοία]ῇ, ᾳμαίεπας Ῥ]ας πῄπασΥε 

οοπἰχαχῖα Ρτοφἱίατ, Όμαο ἀβίίας ἵπ [αοἷο βρπα οοπ[ρ]οίαη- 

ἴας, εἰ {αοϊ]]πιε ἀἱρποίοεπάα [απΐ, εἴ πιακίπιας νῖτες [οΙ- 

Ώωπίας, ἔτι 4ιῑας Ρε ἀπ]ία ρτοίπας τεσεπ[αΙξ, ἴαπι ϱµὰ6 

ἵπ οομ]ί Ἱερυπίων, εα: ἀείπορρ [οΏ]ρίῖ ΡριοάΙ. Αἱ πο 
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ἔγραψεν, αἃ δὲ οὐκ ὀλίγα τῶν κατὰ τὸ προγνωστικὸν εἰρη- 
[5] µένων ὑπ αὐτοῦ, τὰ μὲν οὐ μέγιστα, τὼ δὲ οὐ ῥᾷστα, 

τὰ δὲ συναμφύτερον ἔχονταν μήτε μέγιστα εἶναι μήτε ῥᾷ- 
στα φανεῖταἰ σου σκοποῦντι, περὶ ὧν ἐπὶ πλέον μὲν ἐν τῇ 

κατ ἐκεῖνο τὸ βιβλίον ἐξηγήσει λέλενται, ῥηθήσεται δὲ νῦν 

ὀλίγα παραδείγματος ἕνεκα. τὸ γὰρ ὕπτιον κεῖσθαι καὶ τὰς 
χεῖρας ἔχειν καὶ τῷ σκέλη παραπλησίως κείµενα τοῖς παρέ- 
τοις, οὐ κατὰ διάθεσιν μοχθηρὰνι ἀλλὼ διὰ µαλακίαν ἐγ- 
2ίγνεταυ τοῦ κάµγοντος 1) τρυφὴν ὑπερβάλλουσαν ὥστε εἰ 

μὴ τὸ ἦθος εἰδείημεν αὐτοῦ, σφαλησύμεθα. γιγνώσκειν δὲ 

ὦν ἐπισκεπτόμεθα πάντων τῷ ἤθη τῶν ἀδυνάτων ἐστὶ καὶ 

διὼ τοῦτο ἐπ᾽ ὀλίγου μόλις αὐτῷ διερωτητέον, εὑρί- (063) 
σκοµεν ἐνίοτε μὲν οὐ μέγα δηλοῦνταν καθάπὲρ ἐπὶ τῆς 
κατακλίσεως, ἐνίοτε δὲ μέγιστα, ὡς ἐπὶ τῶν κοσµίων του 

τὸ βλέμμα Ὀρασύτερον καὶ τὴν φωνὴν ἐχόντων. κατὰ τὰ 
αὐτὸ δὲ καπὶ τῆς ψοφούσης φύσης» ᾖ3 γὰρ ὀδύνην ἢ παρα-- 
φροσύνην σημαίνει τοῖς αἰδουμένοις τοῦτο πράττειν, ἀκουόν- 

Ῥαποα εκ 15 ᾳπαθ ΠΟΠ 1Π Ῥτορπο[ίοο αἳ ἀρίο ρτοπαποϊαῖα 

βαπΐῖν, Ῥρατίϊπα ποπ ε[ῖο πιαχίῖπια, ῥρατίϊπι ποπ {αοἱ]]ίπιαι 
Ῥατίϊπι ἀεπίατπο {Ππιαὶ αίταπφαε λαθεηίία, πε(μθ πιαχῖπᾶ, 

πεσιε {αοἴ]]πια, ΠΡί εκρἰοταπίϊ ἀεο]αταπίητ, ἆε οπίβας 

Ρίυτα ααἴάετ 1 ἀλας Πρτί εκρ]σαιῖοπο πατταία [απίς 

ΏυΠο ΠίΕΠΙ ῬΓο εΧεπιρΙο Ῥαµσα πατταβαΠίατγ. Ίαπι Γαρῖ- 

ἨΤΠΙ Ίασετε, Ὀτασμία 4ποᾳμθ εἰ οτητα Ῥεγαε(ιθο τε[ο]α[18 

Ἰαοεπίῖα [οτίϊτί, 14 ΠΟΠ οϐ ῥταναπι αερτοῖαπ[]ς αΠεοίαπα, 

{[εά οὗ πιο] πει απῖ εκἰαρεταπίεπι Ίάχαπι αοοῖἀ1ί. Όια- 

χε ΠΠ 1ρβα8 αερτῖ ΠΙΟΓΕΒ ΠΟΥΕΥΙΠΙΗΦ, ἀεορίιεπιαγ. Ό1ο8 

απίεπι ΟΠΙΠΕΦ ΙΠΝΙΠΠΙΗ6, ΘΟΓΙΠΙ ΠΙΟΥΕΦ Ποίε ΠοΡῖ ΠΟΠ 

ἀαίατ.  Οπαποβγεπι εἰ Ραιοῖ 1ΡΠ ἴαπάεπι ρετηπϊτεπαϊ 
{απῖ, αᾳπος οοπιρετῖπιας Ιπίετάαπα απϊάεαπι ΏΟΠ ΠιαςΗΊΠΙ 

ἀεπιαμοίιτα, τἳ ἵπ ἀεοαδῖία; ἸΠπίετάιπι Υετο πιαχίπα, πῖ 

Ἱπ πποάεγαί15 Ποπιπῖδας, απαπα ἱταου]επίῖογεπι οοπ[ρεοίαπα 

αο Ἰοᾳαα[βίσοπεπι εχμ]Ώεαπί, 4ο Ῥταείετεα ογερι(απίοιη {8-- 

ίαπι εἀαπί: απί επῖπι ἀο]οτεπι αιί πιεηῖῖς αεπαίίοπεπα 

Ερπιβοαηῖ, 1ο αἶῖας 1ά {αοετε φαἱραδάαπι απ{ου]απρας 
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των τινῶν. εἰ δὲ οὐδὲ φροντίδοιεν τῶν παρόντων, οὐδενὸς 

ἔσται σηµεῖον. ὥστε κἀνιαῦθα τὸ ἦθος ἐπίστασθαι Ἰγρὴ 
τοῦ κάµνοντος, ὥσπερ τὸ μὲν ἔθος τῶν ἐπὶ τὴν γαστέρα 
κοιμωμένων, τὴν δὲ φύσιν, ὅσοι πρίουσι κοιμώμενου τοῦ 

ὀδόντος ἢ τοῖς ὀφθαλμοῖς οὐκ ἀκριβῶς µύούσιν. τὰ γὰρ 
τοιαῦτα μετὼ τοῦ προεγνωκέναι τὸ ἦθος ἢ τὴν φύσιν τοῦ 

πάμνοντος ἢ παρά τινος τῶν ἐπισιαμένων αὐτοὺς πυθέσθαι, 
πὴν διάγνωσιν ἴσχει καὶ ποτὲ μὲν αγαθα, ποτὲ δὲ φαῦλα 
σηµεῖα, τὰ μὲν, ὡς τὸ μὲν μέλαν οὖρον ἢ πτύσµμα μέλαν 

1) χολὴν µέλαιναν, νοσημάτων αἀρχομένων φανῆναιυ καὶ δύ- 

φαµιν ἔχει µεγίστην καὶ διάγνωσιν ῥᾷστην, ὥσπερ γε πάλιν 
ἐξ ὑπενανιίου, τοῖς δὲ μµεγίστην δύναμιν εἰς σωτηρίαν ἐν 

τοῖς ὀξέσι νοσήµασιν εὔπνοια καὶ οὔρον ὑπόσιασιν ἔχον 
λευκὴν καὶ λείαν καὶ ὁμαλήν. ταῦτα μὲν οὖν ἐπὶ τῶν κατὰ 

διάγνωσιν αὐτάρκως εἴρηται, παραδείγματα ἐσόμενα τῶν 

τὲ μεγάλην ἐχόντων δύναμιν καὶ ῥᾷστων γνωσθῆναι καὶ τῶν 

ιγνωσκοµένων ἡμῖν πάντη γε καὶ πάντως, ἐάν τὲ διὼ πεί- 

Ριάεχεί, Ὑεταπι { πι]]απα Ῥταε[εηίίαπι ταϊἴοπεπι Ίαρε- 

γεηί, πας τεὶ {οτεί Πσημπα. Οποοσίοα Ἠϊο εἰίαπι Πο- 

τιῇΠε αεσγοίαπ{ῖς πιογες οροτίεί, αιεπιαάπιοάσπα εἰ ἵπ νεη- 

Ίγεπα οράοσιΙεπαπι οοπ[αεἰπάίπεπα Θοχ ήπιε παϊπγαπη αὶ 

ἀοτηι]εηίες ἀεπίῖρας Πτιάεηπί απί οου] Ρρίάπε οοππΙνεηξ, 

Ἠαεο ειῖπι αῬϊ ἀεοαπιρεπίΙ ΠἹοτε απί παίυταπι ππεάῖοιδ 

ΡταεπονενΙῖ, απῖ αὓ αἰἴᾳπο εοταπι απ 1ρ[ο ποτιηῖ τε[οἷ-- 

γεν]ῖ, ἀϊσποίίοπεπι οβιῖπεί; Ιπίεγάαπα ᾳποαπε Ῥοπας, ἵπ- 

ἱεγάμπι Ῥιανα βρηα οοπ[εφῖίαχ, Ῥτανα ηπἶάειπα, πί ᾳπαθ 

υτῖπα πίστα, απί [ραίμπα ηῖσταπα, απ αἶτα Ε]]16 πιοτρίς Ἱη-- 

εἰριεπάρας εοπ[ρΙοΙίατ, Ύπαε {πα πιαχίπιας ν]τεΒ, ἴππα {α- 

ο ]πιαπα ἀρποίΙοπεπα Ἰαρεπῖ. ΈῬοπα νετο, πῖ ϱ οοΠἰγαγΙο 

11 ΠΙΟΓΡΙ5 αουί] [αο]]ῖ [ρῖταίιο εἰ πτίπα, Γεάιπιεπίαπι α]- 

Ῥωπῃ, Ίαενε εἰ αεφμα]ε οοη[εηαμία, αµάε αἆ [αἱαίεπι νίτες 

λαβεπῖ ΠΙᾶΧΙΠΙΔ5. Ἠαεο Ιίαπε.ἆε βραῖς αἆ ἀῑσποίίοπετη 

Γρεοἰαπί]ρας [ας επαποϊαία [απῖ, πο Γαΐίιτα {πε εχεπιρ]α 

ΕΟΣΗΠΙ Ύ8θ πιακίηας λαβεηί νἶτε εἰ οορπ]ία Γαπί {αοί]-- 

Ίπια εἰ ᾳποπογετ/πα εἰ αιἱβΙθοµπιαθ πιοᾷί ποβῖ {π- 

πο[εί[ομηῖ, [πο εχρετἰπιεηίο 1ρία οοη[σετίηι, [νε ταίίοπε 
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ϱας « ἐάν τὸ διὰ λόγου σκοπώμεν, οὐ μὴν οὔτε δύναμιν 
ἐχόντων τηλικαύτην οὔτξ διάγνωσιν ἑτοίμην, αλλὰ μετὰ τοῦ 
προγιγνώσκειν, πυνθάνεσθαι τὰ τῶν νοσούντων έθη τε καὶ 

ήθη καὶ φύσει. ἐφεξῆς δὲ ἐπὶ τῶν κατὼ χειρουργίαν ὁ 

λόγος ἔσται µοι προχειρισαμένῳ τι παράδειγµα σαφηνείας 
ἕνεκεν, ὃ κατὰ τὴν ἀρχὴν εὐθέως γέγραπται τοῦ περὶ ἄρ- 
Όρων βιβλίου, δεδάσκοντος αὐτοῦ περὶ τῶν βραχίονος ἐξαρ- 

θρημάτων. ἐπὶ τούτου γὰρ τὸ µέγιστον καὶ ῥᾷστόν ἐστιν εἰς 

διάγνωσιν, εἰ στρογγύλος καὶ μικρὸς ἐν τῇ μασχάλη φαίνε- 
ται" οὐ:γαρ ἐνδέχεται γενέσθαι χωρὶς τοῦ τὴν κεφαλὴν 
τοῦ βραχίονος ἐκπεσοῦσαν τῆς διαρθρωσεως εἰς τὸ τῆς 
µασχάλης ἐνεχθῆναι χωρίον. {ἡᾗ δὲ κατὰ τὴν ἐπωμίδα κοι- 

λύτης κοινὀν ἐστι σηµεῖον, ἐκπτώσεως μὲν βραχίονος, ἅἄπο- 
σπάσµατος δὲ καὶ ἀκρωμίου, εἰς ὕσον ὕψος ἀνήκει, κάπειτα 

παραβαλεῖν αὐτὸ τὸ πεπονθὺς, εἴθ᾽ ὅταν φαίνηται τὴν ἔαυ- 

τοῦ φύσιν μὴ ἔχον, ἐκπεπτωκέναι λογίζεσθαυ τὸν βροχίονα. 
τοῦτ οὖν τὸ σημεῖον οὐχ ὥσπερ τὸ κατὰ τὴν µασχάλην, 

δύναμιν εὐθὺς, ἑτοίμην τὴν διάγγωσιν ἔχει. ἔτυ δὲ μᾶλλον 

{αῬ. οοη[ρεοίαπι νεπετιπὶ, ἈΝοι {ΑπΙεπ ἴαπίαπι νίπι -μα- 

Ῥεηπί πεφπε Ῥτοπιρίαπι ἀἰσποίίοπεαι, ΠΠ ρτῖας αεριτοία- 

μπι οοη[αείαάίπεδ, Ἠπογες εἴ παϊιγαπι Πο[οαΏιι5 αο [εἱ- 

Γειεπιατ. ΑΙ παϊ]Ι ἀείποερ 4ε τερις αἆ οἰἰτιγρίαπι {ρε- 

οἰαπίῖθας ετὶί οτα[ῖο, ρεοάισεπΙ 1π πιεάίαπα ρεσ[ρ]οα]ἰα[]θ 

ταἰῖα φαοάάαπι εχεππρ]απι Γαίἶπι ρε Ἱπ]μα Ηρτὶ 4ε αγἱῖ- 

ο]ῖ5 [ετρίαπη, αμ 4ε Ὀγας]ηϊ ]μκαιοπίρας-ἀοοεί, 1ΙΠ ου 

επῖαι ΠΙΑΧΙΠΙΗΠΙ ασ Γαοϊ]Ίππαπι εί αἆ ἀϊρποίίοπεπ, { 1 

ἵπ αἷα τοίαπάαπι αο Ῥτενε αρρατεαί, Ίαπι ῥΡεδε[ετ(ιαπι 

Ῥγασμ εαριΐ εί[[ε ποια Ροϊιεῇβ ε [αα ῬΡτοἱαρίαπι αγου]α- 

Ποπθ εἰ 1η αἶαες τεβίοπεπι ἀε]αίμπι, δεά εροπι]άΐ οαγ1ἴα5 

Ρτο]αρ[οηίς Ῥτας]μΗ ΘΟΠΙΠΙΗΠΕ Πσπιπα εἰ εἰ ανι][Ποπῖς 

αογοιη, φπαίεηας ἵπ αἰίαπῃ ρτοσθά1ί, αἴαιε πιοχ 1ρία Ρ8Ι8 

θΠεοία οοη/{ετεπάα ε[ι:; ἀείπάε αααπι Ρτορεγῖᾶπι ΠΑΙΙΥΒΠΙ 

που Ἠαβετε ἀερτε]εμάαίαν, Ῥτγασλίαπι εχοἰἁτ[Πο οοη]εεία-- 

ἆαπι ε[Π, Ἠοο οετίε βρπαπι ποπ απεπιαάπιοάσπι αιιοά αἳ 

αχί]]α ἀε[απηίατ, {απι αρογίαπι νίπι ἴππι εκρεάἰίαιη ἀΐσπο-- 

(ἴοπθπα εχ]]βεί; ῥταείεγθα Ὑετο πιβσί α νἰτίρις ἀῑ[οεάΙϊ 
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Εᾱ. Οπατι, ΧΠ. [5. 6.] Κά. Ρας, Υ. (068.) 
ἀπολείπεταυ τῇ δυνάμει τὸ κατὰ τὰς κινήσεις" ἀνατείνειν 
γὰρ οὐ δύναται τὸν βραχίονα καὶ θλασθέντων καὶ ταθέν- 
των καὶ φλεγμηνάντων τῶν ἐνταῦθα μυών, ώσπερ γε καὶ 

ὕταν ἵνές τινες αὐτῶν ἀποσπασθεῖσαι διὰ βάθους. ἐγω δὲ 
οἶδά ποτε καὶ τοιοῦ- [6] τόν τι συμβὰν, ἀποσπάσματος ἐν 
ακρωμίῳ προὔπάρχοντος, ἐἶτα ὕστερον ἐξαρθρήσαντος τοῦ 
κατα τὴν ἑτέραν χεῖρα βραχίονος, ἐν παλαίστρᾳ δὲ τοῦτο 

ἐγένετο. ὑΦεασάμενος ὃ᾽ ἰατρὸς, ὁμοίως αμφοτέρας τῶν 
χειρῶν τὰς ἐπωμίδας ἀπεφήνατο προπετώς' πληγὴν μέν 
τινα γεγονέναι κατὰ τὸ χωρίον ἔφη καὶ τὸν ἄνδρωπον εἰκό- 

τως ὀδυνᾶσθαι, τὸ δὲ ἄρθρον απαθὲς εἶναι. συνεβούλευ- 

σεν οὖν εἰς τὸ βαλανεῖον ἀπελθόντα τὴν ταχίστην ἐλαίῳ 
πολλῷ χρώμενον ἐνδιατρῖψαι τῷ κατὰ τὸν πύελον ὕδατυ καὶ 
ἐπειδὴ ἐξέλθῃης, σκεπάσας τὸ πεπληγὸς μµόριον ἐρίοις δια- 

βρόχοις ἐξ ἐλαίου μετὼ βραχέος κηροῦ κατάκλινέ τὲ καὶ 

ἠσυχίαν ἄγε. γενυμένων τούτων ὁ μὲν ἄνθρωπος ὠδύνηται 
δι ὅλης νυκτός. ἕωθεν ἐκάλεσεν ἐκεῖνόν τὲ τὸν ἰατρὸν αὐ- 

τὸν καὶ τινας ἄλλους δὴ τῶν αλόγῳ τριβῇ τὴν τέχνην μὲ- 

Πσιωπι φποᾶ εκ πιοίῃ οο]]διίαν. ΆΑερεγ παπιᾳαε Ῥτβομίαπι 

Γατίαπ ἴο]]ετο πο ροϊείί, οοπία[ς, Ίεπῃς αο ἹπΠαπιπιαίῖς 

1[μο πππ[ου]15, Ποιῖ εἰἴἶαπι ααάπι φπαεάαπι εοταπι Ἠρτας αἷ-- 

ας ανιυ][αε [απῖ, Ἐδο γΥετο πονΙ ΠΜα]αδπιοάϊ απάφασπι 

ΠΟΠΠΙΠΩΤΊάΠΙ οΡογίππη, αγπ]οπε Ρεϊπιαπι αοτοπιῖο 1π[Πάεπ-- 

ἴε, Ῥο[ίεα Ἰαχαίο α]ίεγίας5 πιαπµ5 Ῥγασμίο, 1 ρα]αεβτα αα- 

ἔεπα 1ά αοοϊἀεταί. Ῥρεεπ]αίας απίεπα πιεάῖοιο Ππιϊ πιοἆο 

ΠίΓᾶδ4ΠΘ Ππιαπ μπι εροπιίἀαθ, αἰίεγα α]ίετὶ οο]]αία, Γα8πα 

ἵεπιετο {π]ί Γεπίεπίαπα: νυ]πας απἶάεπι αΠηαοά Παῖο 16- 

σίοπῖ Π]αίαπι Γαϊ[Πο α[[εγαῖε, 4ο Ίμτε Ποπιῖπεπι ἀο]ετε, αΓ- 

ΠΙομ]απι νετο Ἰ]]αεί[απι εί. Όιατό εοπ[α]α]ί, ἀετερεπίε 

Ῥαϊπειπι αἀϊτε εἳ εορίο[ο υ{επίεπι ο1εο ἴπ [ο1 αφαα οοπι- 

πιοχαχῖ, εοφαε ερτε[απι Ἰαε[α γματίε Ἰαηῖ5 οἶεο οπι ρᾶισα 

οετα Ῥετ[α[ῇς ορετία, ἴππι ἀεομπιδεγο ἔππι αὐ]είεπι ἄΡετο, 

Ηϊ {αοιῖς Ἡοπιο ἴοίαπι ποείεπι ἄο]οτε νεκαϊαςφ ε{, εί πιαπε 

]απι ειπιάεπιφας πηεδίομπι ϱἳ αποβάαπι αἱῑοθ αγοεβιν]ί 
εκ 19 [πε αυΙ οἴίτα ταϊϊοπεπι ἰπία νία ατίεπι εχετοθΏ!, 

ει 
6ΑΙΕΝΟΌ5 ΤΟΜ. ἉγΙΙΙο ΡΑΗΒςδ ΙΙ. ο 5 
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Έὰ, Οµατε. ΧΠ. [6.] Εὰ. Ῥα[, Υ. (005.) 
ταχειριζύνεων. ὁ κατὰ τὴν προτεραίαν σφαλεὶς ὑπὸ προ- 
πετείας ἀπερισκέπτως αποηνάμενος, ὡς κατὰ φύσιν ἔχειν 
τὸ ἄρδρον. ἀφικνούμενος οὖν ἐπὶ τὸν κάμνοντα καὶ Όεα- 
σώμενος αὐτοῦ δύο φαυλοτέρους ἰατροὺς Ἰἠγανάκτησε μὲν 
ὡς ἀτιζύμενος, οὐκ ἐμφήνας δὲ αυιτὸ τοῦτο τῷ κελεύσαντι, 
προπετέστέρον ἔτι διὰ τὸ καὶ θυμοῦσθαι κατω φύσιν ἔχειν 
ἀπεφήνατο τὴν διάρθρωσιν, ὁμοίας εὑρίσκων ἁἀμφοτέρας . 
τὰς ἐπωμίδας, ὡς ἂν καὶ φλεγμονή τις ἦν προπεφυκυῖα τοι 

πληγένιος ὤμου. καταντλησάμένον οὖν ὕδατι πολλῷ θερμῷ 
τὸν κάµνοντα, παραχεοµένου συνεχῶς ἐλαίου δαψιλῶς ἐκέ- 
ευσεν ἐρίοις αὖθις ἐνειλιχθέντα παραπλησίως ἠσυχάξειν. 

ὡς δὲ τούτων γενομένων οὐδὲν ὤνητο, τῇ τρίτη τῶν ἡμερῶν 

ἐκλήθην κὠγὼ καὶ Φεασάμενος τὸν ἀνώδυνον ὦμον κοιλοτέραν 

ἔχοντος τὴν ἐπωμίδα τοῦ πεπονθότος, ὡς ἂν ηὐξημένης τῆς 

(φλεγμονῆς ἐσκόπουν ἐπιμελῶς τὸν δοκοῦντα κατὰ φύσιν ἔχειν 

ὤμον. ἐφαίνετο γάρ µου τὸ κατ αὐτὸν ἀκρώμιον ἄνω κε- 
χωρηκέναι. κινηθεὶς οὖν ἐκ τούτου τὰ καὶ τοῦ μηδὲν ἐκ 

τῆς προσηκούσης Θεραπείας ὠφελῆσθαι τὸν ἄνθρωπον εἰς 

ἀ]]ε Ῥτιάϊε [επιεγῖίαίε ἀεεερίας ατἰϊοπ]απα [εοππάαπι παϊῃ- 

ται {6 Ἰαβετε Ιποοπ[α]ίο Ρτοϊυ]εταί, Όπιπι «Ι6ο αἆ αε- 

βτοίαπίεπα αοεεἀογεῖ αο ἆπος αἰῖον πιθᾶίοος 1ρ[ο Ἱπιρες][ίο-- 

τες οοπ[ρίοετεί, αἱ ραννῖ ἀποίας ππο]ε[ίε πλ, 1ά ἁρ[απι 

απιετ αἰ[ππι]αης Γεπίεπίῖαπι τοσαπ Ργοπιρίία5 αἆμπο οῦ 

1πάΙσπαίΙοπεπι α[Πεγαί, ατιοι]αἰίοπτα Γεοιπάσπι παϊίαταπι 

ε[ἴε, αααπι πίταδᾳαε εροπιῖάας βπι]]ες Ιπγεπ]γεί, αιιοάφιε 

Ρτῖας να]πεταίῖ πιεί απαεάαπα ΠπΠαπιπησί]ο οτἴίαπι Ἠαβε- 

εί. Όματο Ρεγ[α[απα αφιια οορῖο[α σα]ίάα Ἰαροταπίειη, αἷ- 

Γα[ο [αβιηάε οἶεο ππα]ίο ]α[Πί Ίαμας τασγ[αθ ἀπνο]αία {- 

πα] {εν φαιείοεγα, Όμπα ααίεπα 5 [αοίῖς πμ1] ]ανατείη, 

ε5ο ἱαγίῖο ἀἷε νοσαίας [απ], αϊ οοη/ρίοίεης ΠάΠΙΕΣΗΠΙ ἆο- 

Ίοχε Υαοπιπα πηβρίς οαναΠΙ εροπιϊάεπι αβοτος (ππιεπίϊ οὗ 

πιοίαπα ἸπΠαπιππαίοπεσι Ἠηπηετί αΠεοι εροπιϊἆθ, ΠΙΠΙΘΓΙΠΗ 

ααϊ Γεοιπάππι Παἰπχαπι {ο Ἱαροτο νιἀεραίασ, Γαχ[απα Υοοεί-- 

ΠΠε, Πἴαφιε οοπε]ίαίας 65ο {απι Ίοο Ππαϊείο, ἴππι εο (αοά 

Ρεν οοπριμεπίεπα οµγαίΙοπεπι Ποπιο πἰμ1] Ἰεγατείατ, 1π]ε- 
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Ἐά. Οµατι. ΧΙΙ. [5.] Εὰ. Βα[, Υ. (603. 
τὴν τοῦ φλεγμαίνοντος ὤμου μµασχάλην ἐνθεὶς τοὺς δακτύ- 
λους, εὗρον ἐν αὐτῇ σχεδὸν τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος. 
ἆλλ᾽ ὅμως ἀσφαλεστέρας ἕνεκα διαγνώσεως ἐπεσκεψάμην καὶ 
τὴν τοῦ ἑτέρου ὤμου µασχάλην, ὡς δὲ οὐδεὶς ὄγκος ἦν ἐν 

αὐτῇ τοιοῦτος, ἐξηρθρηκέναι μὲν τὸν βραχίονα ἔφην, τοὺς 

ἑατροὺς δὲ ἀγνοῆσαι, διὼ τὸ μὴ γνῶναυ κατὼ τὴν ἑτέραν 
χεῖρα τὸ ἀκρώμιον ἀποσπασάμενον, ἔπειτα παραβάλλειν ὡς 
κατὰ φύσιν ἔχοντα τὸν ὦμον πἐπληγμένον. μαθεῖν δὲ ἡμῖν 
ἐστιν, ἔφην, πυνθανοµένοις τοῦ πάσχοντος, εἰ ἐπλήγη ποτὲ 

τὸ ἀκρωμιον τῆς ἑτέρας χειρός. ὁ δὲ ἓν ἀρχῆ μὲν οὐκ εἶχε 
λέγειν, ἀναμνησθεὶς δὲ ὕστερον ὠὡμολόγησεν ἐξ ὀχήματός 

ποτε αὐτὸν ἐκπεσύντα πεπλῆχθαί τὲ καὶ ῥᾳδίως ἄπονον γὲ- 
ονέναυ τρισὶν ) τἐτρασιν ἡμέραις, ἔριον μετ ἑλαίου κατὰ 
τῆς πληγῆς ἐπιθέντα. τίνος οὖν ἕνεκα ταῦτα εἴρηταί μοι; 

τοῦ δεῖξαι πόσον ἀξιώματι διενήνοχεν ἀλλήλων τὰ σηµεῖα, 

δι ὧν ἡᾗ γνώσις ίγνεταυ τῶν κατὰ χεῖρα παθών. τὸ μὲν 
γὰρ μὴ δύνασθαι τὴν πεπονθυῖαν ἀνατεῖναι χεῖρα κοινὰ καὶ 
ἄλλων πλειόνων εἰσί,. καὶ γὼρ οἳ τένοντες τῶν ἐνταῦθα 

' 

οἱίς {1 ἀπΠαπιπηαϊϊ Ἠαπιετί αχί]]απι ἀῑσιας, 1π ἀρία οοπιΙπ1θ 

Ῥτασ]ϊ οαραίῖ οοπιρετῖ. Ὑεταπιίαπιεπ οεγ[]οτῖς ἀῑσιοῖιοπῖδ 

5ταίῖο αἰτετίας «ποᾳαε Ἠαπιετί αἶαπι Ἱπ[ρεχι. Όποά γετο 

1 εα πυ]]ας ε]αφπιοάί ἵππιου είζεῖ, Ῥτασ]μίαπι Ἱαχαίαπα ε[ῇε 

Ῥτοπιαποϊανϊ εἰ πιεάῖοον Ισποταί[ἴε, αποά αἰετίας ππαπας 

αογοπιῖππι ανπ][απι {αϊ[α πιἰπίπιε πον][επί; ἀεϊπᾶς νι]- 

πεταίαπι Ἠππιεταπα, αἆο Π [εοππάαπι παίαταπι {8 Παρετεῖ, 

οοπιραταγεηί. ΊΝοδίς απίεπι ἀῑ[οετε Ἰϊοεί, Ίπηααπι, εκ αθ- 

βτοίο [οἰ[οϊίαπίῖρας, απ αἰ[εγῖαβ πιαπας αογοπιῖαπι αΠαπαπᾶο 

Ῥ]αραπι αοοεροεῖῖ. Ί]ε Ῥηιποϊρίο απῖά ἀῑοετεί ποπ Ἠαβεραί, 

Ρο[ίεα τεσοχάαῖπ [ε ᾳποπάδπι εκ νεμϊοπἰο ἀεοίάεπίεπι εἴ 

να]ποταίαπι {α1Πε οοποείΠΕ, εἳ {αοῖιε ἶαπα οἶεο Ἱπερεῖαία 

Ίρις απῖ οπαίΐπος ἀῑεθιας Γ1ρες Ιοίαπι ῥρατίεπι Ἱπροβία 

Ἰαροτίς εχκρετίεπι εναβ[ε, Θεά αποτίαπι Ἠαεο α πο ἀῑοία 

Γαπι2 απο ἀεποπ[ίγεπι απιαπίαπα. ἀϊρηλίαίε ἀπίετ Γε [σπα 

ἀϊ[οτερεπε, απῖριςδ Ππιοτβροταπη ΤΙαΠΠ5 οοβη]Πο ΡΙΟάΙΕΗΣ, 

Ίνοι επῖπα Ῥο[ε ππαπαπι α[Πεοίαπι αἱίο]]ετε, παπα] ᾳποᾳαε 

αἱ Ῥ]ατῖρις οοΠΙΠΙΠΠΕ. ἘΕίεπίπα ἴεπάοπεν Ἠϊο πιπ[οπ]ο- 

ν.μ) 
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μυῶν καὶ αὐτοὶ πολλάκις οἱ μύες σκιῤῥούμενου καὶ φλεγμαί- 
φοντες, ἔτυ δὲ Δλασθέντες ἢ βύθιον ῥῆγμα ἔχοντες ἢ καί 
τινων ἐνῶν ἀποῤῥαγεισῶν ἐν αὐτοῖς ἀδύνατοι γίγνονται πρὸς 
τὸ µετέωρον ἀναφέρειν τὴν χεῖρα" δι αὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ 

ὀδυνῶνται κατὰ τὰς κινήσεις, οἱ µόνον ταύτας, ἀλλὰ καὶ 

τὰς ἄλλας τῆς χειρός. ἡ δὲ κατὼ τὴν ἐπωμίδα κοιλύτης 

κοινὴ καὶ αὐτὴ πρὸς ἐπίσπασμα. ὁ δὲ ἓν µασχαλῃ παρὰ 

φύσιν ὄγκος σκληρὸς καὶ ἐπιφερὴς, ἑκανὸν σήμεῖον ἐκπεπτω- 
[Τ] κὀτος βραχίονος, ὥστε μόνῳ γὲ αὐτῷ πιστεύσας οὐκ 
ἂν ἁμάρτοι, καὶ μέντοι καὶ ῥᾷστην ἔχει τὴν διάγνωσιν ἑν- 
ταῦθα καὶ χρὴ µόνον εἰς τὴν µασχάλην τοὺς δακτύλους ἓν- 
θέντα ψαῦσαι τῆς ἐξοχῆς καὶ φανεῖται σαφώς 1 κεφαλὴ 

τοῦ βραχίονος ἐνταῦθα. τὰ δὲ τῶν μυών πάθη ὁδιὼ τὸ 
µήτ᾽ ἀνατείνειν δύνασθαι τὺν βραχίονα μήτε ἀνωδύνως 

κινεῖν, γἐεγυμνασμένου τὲ δεῖται λογισμοῦ καὶ πολλῆς περι- 

σκέψεως χρήδει. συνεισέρχεταί γε μὴν καὶ τούτων ἡ) γνῶ- 
σις τοῖς µεγίσεην τὲ δύναμιν ἔχουσι καὶ ῥᾳστοις γνωσθῆναι, 
ἐάν τ᾽ ἐμπειρικῶς ἐάν τε λογικῶς μεταχειρίζηταί τις τέχ- 

τπα εἰἶαπι [αερεΠΏπιετο 1ρΡΠ πιπ[οα]Ι {οχμο, ῬΗ]ερπιοπθ 

εἰ Ῥγαείεγεα οοπία[οπε απί αἰα ταρίοηπε, νεὶ εἰἶαπι οπ- 

Ῥαδάασαι 1ρίογασα Πρεΐς αρταρί5, Ἰαείι αἆ [αῬήπιεπι πιαηια5 

εἰαίίοπεπι τεἁαπῖαχς ἹπροίθἈ, Πας αιίειι οὗ 1ρ[α8 οαμίας, 

11Ο ΠοὮ [ο]απι Ῥεγ Ἰο[σοε, νεγαπι εἰἶαια οείετο ΠΙΔΠΙ6 

πιοῖμς ἀο]οτῖρις γεκαπίατ. ΦΘίΠΙ5 Ὑετο εροπιϊἁ]ς ο ᾱἷ- 

να][ο ᾳποφμε οοιηπιηῖ5 ε[ι, ΑΙ τοίμπάα5 ἀμταδαπε 1 αἷα 

Ῥταείες Ππαἰιγαπα ΓΠΠΙΟΥ [αἱ Ἱάοπεμπι ρτοἱἰαρί Ἠαπιετὶ Π- 

δααπα εἰ. Όματε αἱ [οἱ 1ρΠ βάεπι Ιαδιετ], 15 πεφιᾶ- 

ᾳπ8πι αὐεττανετ]ῖ, απ εἰ Γ[αοἳ]Ἱπιηπα 1π ϱο ἀἰρποίίοπειι 

ορπεί, απεπι {ο]απι οροσῖεί εκίμρεγαΙοµεπῃ οοπΙἴηρδετε, 

ἱπιπιίᾖ]ς Ίπι αἶαια ἀἱδΙῖ9, απα Ἠπετὶ οαριιῖ ενἰἀεπίει 9ΡΠΟ- 

[οείωχ. Θεά πιπ{οπ]οχαπα α[Γεείαβδ, φποά πειε Γωσ[απα Ἠι- 

ππεγαπι αἰίο]]ετε ϱπεαηῖ, πεπε οἶίτα ἆο]ογεπα πιογεγε, 

εχετοΙαίαπι ταοπεπα {αΠΙΠΦΠΙ(Πς αἰπιαάνεγβοπεπα εκὶ- 

δαη!ί.  Ἰποεαιε Ιβίίας Ἱοταπα Πρποτμπι οοσπ]ο ομα 18 

αἶιαε ἰμπ πιαχ]πηῖς ρο]]επί νιτῖδας, {απι οοσηῖέα {αοι]11παῖς, 

[νε αι] επιρίεῖσαπα, {νο χαἰΙοπα]επι παθάεπάἶ ατίεπα Ῥτο- 
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φην. ὅ τὲ γὰρ ἐμπειρικὸς ἐπισκοπούμενου τὰς ὑπ᾿ αὐτῶν 
Μαλουμένας συνδρομὰς, αἵ τινές εἰσι συμπτωμάτων αθροίσ- 
µατα ὕταν πολλάκις θεάσηται τὸ αὐτὸ καθ ἕνα καιρὸν 
ὁμοίως πάντα μνημονεύει. κἀπειδὼν ἐκ τῆς τηρήσεως ταύ- 

της πολλῶν συνδρομῶν ἐμπειρίαν ἔχη, τηνικαῦτα ὃ᾽ αἰσθά- 

γεται, Τίνα μὲν ἐν πολλαῖς συν- (664) δρομαῖς ἐθεάσατο 
συμπτώματα, τίνα δὲ ἐν μιᾷ µύνη, καὶ οὕτως εἰς ἔννοιαν 

ἔρχεται τῶν κοινῶν τε καὶ ἰδίων, ᾧ πάλιν ἔπεται γνῶσις 
τῆς κατὰ δύναμιν διαφορᾶς τών σημείων. ὁ μὲν γὼρ ἓν 
πολλαῖς ὤφδη συνδρομαῖς ἡ πάσαις πολὺ λείπεται τῶν ἐν 
μιᾷ μόνη φανέντων, τὸ δὲ ἐν ὀλίγαις ἔλαττον τούτων καὶ 

μάλιστα τὸ πατὼ δύο µύνας, ὅμως οὖν ὥσπερ καὶ τῶν 
ἰδίων ἐγένετο τηθητικός τε καὶ μνημονευτικὸς ὁ ἐμπειρικὸς 
ἰατρὸς, οὕτω καὶ τῶν ποινών καὶ γὼρ ταῦτα πάντη τὲ 
καὶ πάντως ἅμα τοῖς ἐδίοις ἐεήρησεν, ὅσα μὲν ἐκείνοιο γι- 

γνόμενα. πολὺ δὲ μᾶλλόν τὲ καὶ Θᾶτιον ὃ τῷ Λλόγῳ τῶν 

σημείων ἑκάστου πάθους εὗρεσιν ποιησάµενος, ἐν ᾧ τά τὰ 

Πἱραίατ. Ἐπιρίτίους επῖπι Ππ[ρίοῖεις Ύµας [πάτοπιας απΐ 

εοπομγ/αες νοσοιίαί, Ύααε Γαπί [ψαιρίοππαίατα: αοετναΓίοπες, 

ααυπι πωπ]{οξίες εαἆεπῃ Ίππο Ίεπιρογε [ρεοίανοατΙέ, Ῥείβεφαε 

οπιπία πηεππϊί, Αίππο παπι εκ Ίαο ορ/[ετναίῖοπε πιπ]- 

{οταπαη οοποαγ[άαπα εκρετ]εη[ίαπι Μαῦεαί, ππο ΙπάΙοῖππι 46-- 

ος, {ε ποµπα]]α ααἶάεπα 1π ππα]15 οοΠουγῇβας,  απαεάαπι 

νετο 1π ΠπΠΟ Γοἱο [Ψπιρίοπιαϊία οοπ[ρεα!{[ε [οφιε 14 τετ! 
ἴσπι οοπιπηππῖαπα, ἴπια ργορτίασαπι Γρεου]αίοπεπι: νε], 

απαπι τεπι Γέᾳπ]ίασ ποτ εῖα βσπογύυπι γπρας ἀἰ[ογεραπῖαπα, 

Οποᾶ επῖπι ἵπ πιπ]ῖς ααἶάεπι ααἲ οπιπίρας οοπουτβρῃς. 

οοπ[ρεοίαπι ει, Ίοπσο 5 οεᾶΙῖτ 4ααε 1π Ίππο [ο[ο οοπιρᾶ- 

ΤΠΕΤΕ; φποᾶ γετο 1Π ραποίθ, πΙπ8 16 οεᾷ1{/ 3ο Ῥιαεοῖραθ 

ααοᾶᾷ 1π ἆποριας. Ύετυπι {απιεη απεπιαάπιοά πα εξ Ρρτορτῖα 

ο,[εγναν1! οἳ τπειπογῖας Ργουἷὰτί επιρῖσῖεας ππεάϊευς, Ἱτα θε: 

εοηημΠῖᾶι Ἠαεο εἴεπίπι ραβιπι εἴ αλίααε ππα ΄οππι ρτο- 

Ῥτϊς ομ[εύναί απαεσουπ(αθ 1] οροπϊα πας, ΟΙ: νετο τα-- 

εσής π ήταν πιά]ίο πιασῖς οε]εγῖακαιιθ  Ππσαϊογααι' πιοχΏο-- 

σαπα Βρῃα΄ οοπιρεΏῖέ, 6 ιρί ρτορτία- Ππῖ εἴ ταδᾶ οοπ/π-- 
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ἴδια καὶ τὰ κοινὰ, μὴ ὅτι χρόνον πολὺν ᾿ἀναμείνας, ὥσπερ 
ὃ ἐμπειρικὸς, ἀλλὰ µηδεµίαν ἡμέραν ἢ ὦὥραν. τνοήσας γὰρ 
ἐκπεπτωκότα τῆς ἰδίας βραχίονα ώρας καὶ πρὸς τὴν µα- 
σχάλην ἐνηνεγμένονι πρῶτον μὲν ὡς ἐνταῦθα παρὰ φύσιν 
ὄγκος φανεῖται συνεπινοεῖ, δεύτερον δὲ ὅτι κοῖλος ὁ κατὰ 
τὴν ἐπωμίδα τόπος ἔσται, τῆς πρότερον ἐν αὐτῷ κεφαλῆς 

τοῦ βραχίονος ἑστερημένος, εἰς τὸ κατὰ τὴν µασχάλην χω- 
θίον µεθεστηκυίας, προσέτι δὲ καὶ ὡς ὃ τῆς ὠμοπλάτης 

αὐχὴν, ὃς ἐπικείμενος τῷ βραχίονυ ἀνατείνεσθαι τὴν χεῖρα 
κωλύευ καὶ ὡς ὀδυνήσονταυ σφοδρὠώς οἱ μύες ἰσχυρῶς τει- 
νύµενοι, κινεῖν οὕτως τὸν βραχίονα προαιρούμενοι ὡσαύ- 
τως δὲ καὶ ὅτι παρὰ τὰς πλευρὰς παρώγειν ἐπιχειροῖσυ τὸ 
πεπονθὸς κὠλον ὀδυνᾶσθαι συµβήσεταυ. ὡστε καὶ οὕτως 
εἴσεταυ πάντη τὲ καὶ πάντως οὐ μόνον τὰ µεγίστας ἔχοντα 
δυνάµεις, ἀλλὰ καὶ τὸ ἄλλα.. διὼ μιᾶς γὰρ ὁδοῦ πάντα 
εὑρίσκεται, διὰ τῆς ἑτέρας ἀγνωθῆναυ τοῖς μὴ ῥάστοις 
εὑρίσκομεν, ἀλλὰ κατ ἔνδειξιν. ἡ γὰρ ἐν τῇ μασχάλη κὲ- 
φαλῆ τοῦ βραχίονος ἑτοιμοτάτην ἔχει τὴν δύναμιν, ἡἤ δὲ 

πῖας πεο γε]αί επιρῖτίοας ἀἰπίαγηππι ἵεπιρας, ἴπιο πα]]απι 

ἀῑεπι Ἠογαπινθ πιοτα(α, Βρεοι]αίας οπῖπι Ῥτασμιαπι ὁ 

Ῥτορτία τερῖοπε εχοἰἁϊ[ο εἰ αἆ ακί]]απι Ἰηνεοίαπι ε[ἴε, ρτῖ-- 

ππππι απ]άεπι οαποᾷ Ἰήο οοπίτα παϊηταπι ἴππιος αρραγεαί 

πιεηίε Ῥεγρεπάἡ. ὨΏεϊπάε Υετο φᾳιποᾷ οανας εροπι]ά]5 ]ο-- 

οα5 Πέ, Ὀταομ οαρῖίε Ρτῖας 1ΡΠ Ππβάεπίε εχυίας, Ἰπ 8]ας 

τεβίοπεπι Ἰταηδ]αίο, ἈῬταείετεα ᾳποᾷ [οαρυι]αε οετνῖς Ῥᾶ-- 

ομῖο ἵποαπιρεης απαπυπα. Γ{ωτ[απα Το] Ῥτομιρεαί, Ἔπτι 

εἰῖαπι απο πια[ου]Ι νεµεπιεπίες εχίεη[ αἀπιοάσπα ἆο]πε- 

πι, απππι Ὀτασμίππα ἀΐα πιογετε Ῥταεπιομαπίατ,  θΙπ]]-- 

τετ ᾳποφπε ααοᾶ, οϱὐσπι αἆ εο[ία5 ρατίεπι α[εοίαπι αἀάι- 

οετε: Τεπίαπίς επι γεχατὶ ἀο]οτίρις αοοϊἀεγ]ῖ. .Αίαπε {Πο 

Ραΐμπι εἰ πΏῖᾳαθ ΠΟΠ πιοάο 4μαθ πιαχίπιας ντε [ογἰίμῃ- 

τας, τεγαπι εἰἶαπι εἰ οείετα [σπα πογεε![. Ἠαθο επῖπι αηα 

γία οποία Ππγοεπιμπίαςς α]ίετα ααιπι Ισπογεη{ΗΣ που {8- 

οἴ]]ίπιε,. [εἆ. ἀεπιοπ[ίταίϊίοπε οοπιρτεµεπάίπιας. ἴπ αἷα παπι-- 

ᾳπε Ἠχαεμῖ οαραῖ πιορησπα νῖπι λαῬεί εἰ [αεῖ]]πιε ἀῑσπο- 
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τῶν μυῶν διάθεσις ἐπισκέψεως πλείονος δεοµένη, ἀλλ ὅμως 
καὶ αὕτη κατ ἀμφύτερα Λειπομένη τῷ τε τῆς διαγνώσεως 

ῥᾷστῳ καὶ τῇ δυνάμει τοῦ κατὼ τὴν µασχάλην ὄγκου, διὼ 
τῆς αὐτῆς Δεωρίας τοῖς τεχνικοῖς ἰατροῖς εἰς γνῶσιν ἔρχε- 

ται. εἰκότως οὖν Ιπποκράτης ἐκέλευσε τὰς διαγνώσεις τῶν 

παθών, ἃς καὶ σημειώσεις ὀνομάζουσιν οἳ νεώτερου κατὰ 

τὴν ὁμοίου καὶ ἀνομοίου θεωρίαν ποιεῖσθαυ πρὸ τῶν ἄλ- 
΄λων τῆς τέχνης ἔργων, τουτέστι τῶν κατὰ πρὀγνωσίν τε καὶ 
θεραπείαν. εἰκότως δὲ καὶ διὰ τῶν µεγίστων τε τῇ δυνάμει 

καὶ ῥᾷστων τῇ διαγνώσει καὶ πρὸς τούτοις ἔτι τρίτον τὸ, 
πάντη μὲν καὶ πάντως τούτοις γιγνωσκοµένον, ἀπολειπομέ- 
νων δὲ ἀξιώματί τε καὶ τῷ τῆς διαγνώσεως ἑτοίμῳ.  προει-' 

ϱηκως οὖν διὰ τούτων ἄφ᾽ ὦν χρὴ τὰς διαγνώσεις τῶν πα- 
θών ποιεῖσθαι, τουτέστιν ὅτι διὰ τῶν ὁμοίων τε καὶ ἄνο- 
µοίων τοῖς κατὰ [5] φύσιν ἔχουσιν, ὁποῖά γε ταῦτα ὑπάρ- 
χέι, μεταβαίνει κατὰ τὴν ἑξῆς ῥῆσιν, ἐπὶ τὴν διδασκαλίαν 

αὐτῶν ὀνομαστὶ λέγων. 

{[οιἵατ, αἲ πιπ[ου]οταπι αΠεοίας ΠΠΑΊΟΤΕΠΙ 1Π[ρεΟΙΙΟΠΕΠΙ Ῥο- 

Πα]αιί.  γεταπι ἵαπιεπ οἱ 1ρῇ πϊτίαο ἴππι ἀἰσποιῖοπῖς {α- 

ο αία:, ἵππι νιτῖρας ἴαπιοχῖ αχῖ]]αε οεἀεηῖες, εαζεπι {ρε- 

οπ]αίῖοπο αγ ῬΡογῖεῖς πιεᾷιοῖ Ἱπ οοσιήοηθπι νοπΙαηῖ. 

Μεε]ίο {ρίίασ Ηιρροεταίες απίε ἆ]ία αγ” ορετα, Ίοο ε[ῖ 

8Πίε ΡΥΔεΠΟΗΟΠΕΠΙ εἴ οιιΓαΙΙΟΠΕΠΙ ΤΠΟΣΡΟΓΙΗΠΙ ἀΙβποΠοπεμα 

{απαπι Ἰαπίογες Πσηϊβοαίίοπεπι αρρε]]ιαπί) Ππήµαπι ας 
ἁλΠια ή απι Γρεοι]αίίοπθ οοπ[γαὶ νο]αῖῖ, Μεγῖίο οἰἶαπι οἳ 

νΙ πιακ]ηιῖς εἰ ἀἰσποίιοπε {αε]]]]πας, αἆ Ἠαεο εἴἴαπιπαπα 

Ἱεγίῖο Ἠῇς Ῥα[ϊπι εἰ αὈίᾳαε οορηϊς, ἀῑσηϊίαίε γετο εἰ ἆἷ- 

Ρποοπῖ5 {αοϊίαίε οεᾷεπίίρης, Ηϊ5 1ἴααπο Ῥταε[αίας, ἃ 

αω1βᾳς πποτΡοτΗπι ἀἰσαοίοπεν οῬεπμπάαο [ππί, Ίος οε{, 

᾿ φὐοᾷ εἴ ρε [πη]ία εἰ ἁἰ[Ποῖ]ία Γεοαπάαπα. πααγαπι [ε Ίια-- 

Ῥεπίαδρας, αιια]ῖα Ίαεο [η Γειεπ!Ι [εχία, αὖἆ ΕΟΓΙΠΙ ᾖο-. 

οἰτίπαιω Ρχο]αἰ]5 15 νειρὶς ἀε[εοιῖτ. ο δ 
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ή 

9 

4 καὶ ἰδεῖν καὶ Θιγεῖν καὶ ἀκοῦσαέ ἐστυ. 

Τὸ διαγνωστικὸν τῶν παθών µέρος τῆς τέχνης πάκ- 

των πρῶτον ἀἄσκεῖν ἀξιώσας, ἐκ τῶν ὁμοίως τε καὶ ἄνο- 

µοίως ἐχόντων κατὰ τὸ σώμα τοῦ κάµνοντεος, ὡς πρὸς τοὺς 
ὑγιαίνοντας' καὶ ὡς τὰ μέν ἐστι καὶ μέγιστα καὶ ῥᾷστα, 
τὰ δὲ σὺν αὐτοῖς ἐξ ἀνάγκης γιγνώσκεταν. νῦν ἤδη τίνα 

ταῦτα ἐστι, καθάπερ ἔφην, διδάσκει λέγων, ἃ καὶ ἐδεῖν 

καὶ Θιγεῖν καὶ ἀκοῦσαί ἐστι" ἰδεῖν μὲν δήλονύτι τὰ ὁρατὰ, 
Θιγεῖν δὲ τῶν ἁπτῶν, ἀκοῦσαυ δὲ τῶν ἀκουστῶν. τὸ μὲν 

οὖν κατὼ τὸ πρόσωπο» ἐν ἀρχῆ τοῦ προγνωστικοῦ /εγραμ- 
μένον ἐσεῖν ἐδεῖν, ῥινα μὲν ὀξεῖαν, ὀφθαλμοὶς κοίλους καὶ 

κροτάφους συμπεπτωκότας' 9εγ ἵν δὲ τῶν ὤτων ψυχρών, 
ἐδειν δὲ ἅμα καὶ Θιγεῖν τοῦ κατὼ πρόσωπον δέρματος 

σκληροῦ }ὰρ καὶ καρφαλέου καὶ περιτἐταμένου" ἀκοῦσαι δὲ 

τῶν ἐν τοῖς ἐφεξῆς τοῦ βιβλίου εἰρημένων, πταρμοῦ καὶ 

βηχὸς καὶ φύσης καὶ ψόφου ἢ) φ9εγγοµένου τε καὶ παρὰ 

Π. 

Όμαε ει φίάετε εἰ ἴαπῤβετε εἰ αμαάϊτε ἄεοει. 

Όπαπι αεφαππι οεη[αεπί αγ ρατίεπι ἀἰασπο[ῖσατη 

πιοτροτΙπα ἀΙρποίιοπϊ ἀῑσοαίαπι οπιπῖππι ῬΥΙΠΙάΠΙ ῬΡες εᾶ 

εχετοεγῖ 4ἴαε ἵπ αεσγοίαΏ! ΟΟΓΡΟΤΘ ἔππι Ππητες, ἴπαι 

ἀι πι] τετ αἰΠοϊαπίασ, Ῥτουξ [απ οοη{εταπίας εἰ Ρτοιιί 

Γαπί οιαεάαπι εί πιακίπια εί {αοἴ]]πια, αἀαεάαπι οσπι 1ρῇ5 

πεοε[Ἰαγ]ο πο[οπηέσ ΏΠο Ίαπι (ᾳπεπιαάπιοᾶἁπι ΟΟΙΩΙΠΕΙΠΙ-- 

Ταΐας {11} ϱμαεπαπι ία Ππῖ, Ἠΐ9 γετρῖ ἆοοεῖ: οµαε εἲ 

φἰάεγε εἰ ἴαπβετε εἰ ἀμαιγε ἄεεει. Ὑϊάετε απϊάεπι ]1οες 

ᾳὖαε [α5 νιΙ[απι, Ίαηρετε ᾳπαςθ [18 {αοίαπα, εξ απάϊτε 

απαε Γαῦ οπάτίαπι ομάαπῖ, ἘΠΙΠΙΝΕΓΟ αποά ἆε {αοὶο Ρε; 
αη]ί]α Ῥτορηο/[1οἳ Γοπῖρίαπι εΠ, νίἆάετε Ἰϊοεί, πατε αομίας, 

οου]ο5 «οπΠσαγος εἴ οοΙΙαρ[α Τεπιροτα; Τ8ηψετε, απτες {Γ]- 

σῖάαδ; ν]άετο [πι] εί έαηρετε οπίεπι {αοῖεῖ ἁπτάπι, ατ]- 

ἆαπι εἰ ορίεπίαπι; απάίθ ᾳπαρο 1π. Πθχὶ Γετίε Ῥτοπαποίαία 

απ, εγηποιεπίαπι, ἔω[ππα, Παΐίατα, Ππεριίαπα απῖ ]ο- 
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φύσιν τοῦ κάμνοντος ἦτου κατὰ παραφροσύνην ῇ κλαγγώδη 

ἢ βραγχώδη ἡἢ τοιοῦτόν το πάθος ἐχούσης τῆς φᾳὠνῆς. ἐν 

δὲ τοῖς κατὼ χειρονργίαν ἰδεῖν μέν ἔστι τὰ µἐλαινόμενα, 
τὸ ἐρυθραινόμενα, τὰ καθ ὀντιναοῦν τρὐπον ἐξαλλάττοντο 

τὴν κατὼ φύσιν χροιὼν ἢ φυλάττοντα" «καὶ πρὺς τούτοις 
ἔει, παθάπερ ἐπὶ τοῦ κατ ὦμον ἄρθρου., κοιλότητα. μὲν 

ἐπωμίδος, ἀκρωμίου δὲ ἀνάτασιν ἐδεῖν ἐστι" θΘιγεῖν δὲ τῆς 

ἐν μαδχᾶλη κεφαλῆς, ἀκοῦσαι δὲ τῶν γιγνοµένων Ψόφων ἐν 

τῷ κάµνοντος σώματυ, καθάπερ ἐπὶ Θώρακος συντετρημέ- 

νου, πνεύματος ἐκφυσωμένου πρὸς τὸ τραῦμα. 

ια. 

ω ς ον 3 4 καὶ τῇ ὄψει. καὶ τῇ ἀφῃ καὶ τῇ ἀκοῇ καὶ τῇ ῥινὶ καὶ 
͵ 

τῇ γλὠσση καὶ τῇ γνώµη ἐσεὶν αἰσθέσθαι. 

” Γι . 

Ἰὠν αἰσθήσεων ἁπάσαις τὴν. γνώµην ἐφεξῆς ἔταξεν, 

ὕπερ ἐστὶ τὴν διάνοίαν, Ἡν τε καὶ νοῦν καὶ φρένα [0] καὶ 
λόγον κοινῶς οἳ ἄνθρωποι καλοῦσιν. ἐπεὶ δὲ καὶ τῶν κατὰ 

απεπ{εΠα΄ ρΥαείενγ ὨβίαταΠι αερτοίπι, απ γοσεπι οτι ἀε]ῖ- 

το, ααπτ [πιάμ]απα, απ! ταισαπ, ααὶ ε]αςπιοᾶί απορίαπι γ]- 

Ίο αΠεοίαπι, Ίπ πιογρῖς αἆ ολιτιχρίαπα Γρεοϊαπείρας οετ- 

πετο αυῖάεπι Ἠορί 41αο πὶρτε[οαηῖ, ᾳπας ταβεη{, ᾳπαε 4ιο- 

ο πιφπε πιοᾶο παίαχαεπα {[ααπα οο]ογεπι Ππιπιμίαπί απϊ ἴπεπ- 

ἴπν,  Αά Ἠαεο εἰαππαπι υἳ 1π Ἱπαπιετί ατοι]ο εροπ]ἁ]5 

απίάθαι οαν]αίεπι εἰ αοτοπηῖ εκἰεπΠοπεπι νίάετε Ἰοεί; 

οαραῖ νεχο 1π αἷα ἵαπρεγε; απἀϊτε ἀεπίᾳπε εοθ απῖ 1π ]α- 

Ῥονα [1 οοχροχαε Πτερίίμς εἀπηίας, ααεπιαάπιοάσπα πὶ 1π 

ἵἩοχασς. Ρετίοταῖο, [ρ]σία ρετ νι]ηας εβ]απίε Πτεριίαπῖ. 

ΤΠ. 

Όµαε εἰ υί[ω ει ἰαοῖιμ εἰ αμαάτεμµ εἰ παγίδις εἰ Ἱίπρια εἰ 

πιεπίε [επεῖγε ἰἱοει. 

πι Όσπα Γεπβῦας οπιπῖβιις ἀχίετηῖς Ππ{ε]]δοίητα {ετίε οο]- 

Ἰοσαγ1:, Ίος ε[β. Ππιε]ρεπίϊασα,  4παπα εἴ Ιπεπίεπι εἰ απ]- 

πηΣΙΑ νω]ρο εἰ ταίίοπεπι΄ Ποιπίπεβ γοσιίαπί,  Ομία νετο εί 
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Κά. σπαντ. ΧΠ. {ο.] Εά. Βαῇ, γ. (6θ4.) 
φωνὴν ἐστί τις λόγος, ἀφορίζοντες οὖν τοῦτον τὸν ποριημη 

ϱηµμένον λόγον οἱ φιλόσοφου καλοῦσιν ἐνδιάθετον, ᾧ λόγῳ 

τά τε ακόλουθα καὶ τὰ µαχόμενα γιγνωσκοµένοις ἐμπεριέ- 
χεται καὶ διαἰρὲεσις καὶ σύνθεσις καὶ ἀναάλυσις καὶ απόδειξις, 

ὅσα τ ἄλλα τοιαῦτα. διὼ τὶ δὲ τῶν ῥινῶν καὶ τῆς γλώττης 

αἰσθήσεων ἐδίᾳ πρύτερον οὐ μνημονεύσας ἐν τῷ φάναι, ἃ 
καὶ ἐδειν καὶ Θιγεῖν καὶ ἀκοῦσαί ἐστιν, ἑξῆς τῶν πέντε μετὰ 

τῆς γνώμης ἐμνημόνευσεν, εἰκότως ἐξήτηται. καὶ δὴ καὶ 

λέλεκται πολλοῖς τὰ μὲν απίθανα καὶ ἀνάξια µνήµης, τὰ 

δὲ πιθανὼ καὶ µνήµης ἄξια, τὴν αἀρχὴν ποιησαµένοις ἕν- 
, π ε / 3 ; ς:ς η [ 

θένδε. τὸν Γπποκράτην φασὶ κελεύειν ἡμᾶς τας διαγνωσεις 

ποιεῖσθαι τῶν παθῶν ἐξ ὁμοιύτητός τὲ καὶ ἀνομοιότητος 
” τα -- 3 Δ ] / , Δ Δ / 

τῶν αἰσθητῶν. αἰσθητὰ δὲ κυρίως λέγεται τὰ μὴ δεύµενα 
" / ει ρ 3 ’ ι] 3 . , ΄ -” . 

δυνάμεως ἑτέρας εἰς διώάγνωσιν, αλλ αρκούμένα μόνη τῇ δια 
- ” ; η 3 .. 

τῆς αἰσθήσέως γνώσει οὐ κυρίως δὲ ὅμως λέγεσθαι καὶ 

αὐτὼ κατὼ τὴν αὐτὴν προσηγορίαν αἰσθητὸ τὰ διὰ πλειύ- 
νων αἰσθήσεων ἅμα μνήμη τε καὶ τῷ καλουμένῳ συνθέτῳ τὲ 

1π Υοςε αιαεάαπι ταϊῖο εἴι, Ῥτορίετεα ἀ]απι  Γε]απσεηπίες 

ΡΙΗ]ο[ορ]ῖ ΡγαεάἹοίαπι ταϊϊοπεπα πιεπίε οοποερίαπι αΡΡε]- 

ΙἸαπί5 οὐ χαϊῖοπε τεῦας οοσπ!ἰῖ εἰ οοπ[επίαιεα εἰ ΤερΗ-- 

βηαπίῖα οοπιρτεμεπάιηίασς ἀῑνίβο «ποαᾳπε, εἰ οοπιροβ!{ῖο, 

οἱ τε[ο]α[ῖο εἰ ἀεπιοπβχαβῖο εἳ ᾳΠαεοππιᾳαε [αηπῖ ε)ασπιοᾶῖ 

οείετα. Όπχγ νεγο πατίαπι εἳ Ἱπρααε [εη[αππα Γ6οτ[άΠὰ 

ΡΤΙ15 ΙΠΙΠΙΕΠΙΟΣ, Ίου 1Π Τεχία, οµαε εἰ φίάετε εἰ 1απβεγε' 

ει αμάίγε Ιἱοεί, Ῥο[ιεα Ἱογαπι απἴπαθ οσα Ποπ παεπι]--' 

πετ! ἀεοεπίες απαεγΙμτ. Αἴιε [απο εἰ α πια] 115 ποιι-- 

πα]ία απἰάεπι αΏ[ατάα ππεπιοτίᾶε ἸπάΙρπα; αυμαεάᾶβπι νετο 

Ρτοδαδ]]ια εἰ οοπιπιεπιογαῖοπε ἀῑσπα επαγταία Γαπῖ, ἀποῖο 

Ἠϊπο εχοτᾶ]ο. Ἡἱρροσταίεπι α[εταπί ποδί Ρταεοερί{ζε, αί 

οκ ΘΟΣΙΠΑ Έυάα [Πρ [βη[ας οαἆαπε [αᾶίπς ασ ἀἱ [απιὶ- 

Ἠαάἶπα πιοιβοταπ «ἀἰσποίίοπες οοΠ/[ΗΙπεγεμιΠθ. Ῥεπβ]α 

νετο Ῥτορτία ἀἰοιμπίαχ πα αἆ ἀϊρηοίίοπεπ ΠΟΠ αἰίας νι- 

τες ἀε[ιάεταπί, Γεὰ [ο 4παο Γεη[α 4ἱ οοσηϊᾶοπί [αρπιλῖ-- 

ᾖταπί,. Αἴαιιο Ἠαοεο Γεπβ]ῖα ἀῑοὶ νο]απί, ΠΟΠ {αΠΙεΙΠ Ῥτο- 

Ρτίο ἀρία αρρε]]αίῖοπε απαε Ρ]υπίθης [επβρας Επια] ἵαπι 
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Τά, Οἶατι. ΧΠ. [ο.] Ε. Βαῇξ, Υ. (664.) 
ἅμα καὶ κεφαλαίῳ τῷ λόγῳ τὴν διάγνωσιν ἔχοντα. τὸ μὲν 

οὖν χρώμα τῶν κυρίων λεγομένων αἰσθητῶν εἶναι, καθάπερ 

τὸν χυλὸν καὶ τὸν ἀτμὸν καὶ τὴν φωνὴν, ὡσαύτως δὲ σκλη- 

ρότητα καὶ µαλακότητα καὶ θερμότητα τὲ καὶ ψυχρότητα 
καὶ συνελόντε φάναι, τὰς ἁπτὰς ἁπάσας ποιότητας οὔτε 

δὲ μῆλον οὔτε ῥοιῶν οὔτε ἄπιον οὔτε ἄλλην οὐσίαν φασὶν 

ὕλην αἰσθήσευ γνωστὴν ἐπάρχειν, αλλ᾽ ὡς ὁ Πλάτων ἔλεγε 

δόξη µετ᾽ αἰσθήσεως «ἀλόγου, ὁόξαστα δὲ τὰ πάντα εἶναυ 

καὶ διὰ τοῦτό γέ που σφάἄλλεσθαι πολλάκις ἐν ταῖς διαγνώ- 

σεσιν αὐτῶν ἐνίους, ὅταν ἤτου χρώμα μόνον ἢ σχῆμα ἢ 

ἄμφω ταῦτα Φεάσηταί τις παραπλήσια τῷ πρόσθεν ὦφε- 

λοῦντι. καὶ γὰρ μῆλα καὶ ῥοιὼς καὶ ἄπια καὶ σταφυλας 
καὶ κάρυα καὶ ἄλλα πολλὼ φαίνεσθαι σιτίων πεπλασμένων 
ἐκ κηροῦ, πρὶν ὀσμήσασθαί τὲ καὶ γεύσασθαυ καὶ ἄψασθαο 

τοῖς ἀληθινοῖς ἀπαράλλακτα πάσαις ὃ᾽ ἄν τινα ταῖς αἰ- 

σθήσεσιν ὑπερβάλλοντα, τὴν χρῆσιν αὐτῶν μὴ δύνασθαυ 

σφαλῆναι,. τὸ δὲ πάσαις ὑπερβάλλειν οὐκ ἄνευ μνήμης καὶ 

συναριθµήσεως καὶ ταύτην οὔτε αἰσθήσεως οὔτε µνήµης, 

ππεπηοτία, ἵππα ταίῖοπθ, Ύπππι οοπιροΠίαπι εἴ ππαχίπιο ΟΟΠ-- 

{ταοίαπι νοοϊίαηί ἀῑσποίίοπεπι Ἱπ[ήιασηί, Παφπε οο]οτεπα 

εκ 15 ας ργαεεῖρια Γεηβ]α ἀϊομπίατ ε[ῇε {εταπί, απεπι- 

αἀπιοάαπι [αροτεπα, οἄογεπι, Ύοσεπι, Ῥγβείεγτεα ἀπγ]ίτεπι, 

πιο] ἑμάἴπεπι, οαἱοτεπι, 1πΐδα6, εἰ ἩΠο ὨοπΙπο ιβ] {αΐες 

οπιΠ6Β ἱγαοίαβί]ε; πεφαθ γετο πιαίαπα, πιβ]απ Ῥυπίουπη, 

πεφια Ῥίταπι, πεπε α]ῖαπι Γαρβαηῖαπα, ἰοίαπα Γεηία πο- 

ἴααι ε[ε Ρτο[ζεταπί, [εά πῖ Ρ]αΐο ἀῑοεραί, ορίΠΊοπθ ο 

Γεηία Ῥγαίο οπιπία(αε ε[[ε ορϊπαΡι]ῖα: εἰ. Ῥτορίετεα 4186-- 

ἆαπι Ῥ]εγαπα(αε 1π ἀρ[ογαπι ἀῑρποίιιοπίρας ἀεοῖρῖ, «παπι 

νε] οοἱογεπι ἰαπίππι, νε] Ἡραταπι, νε] Ίιαεο ΑΠΙΡΟ γεῖ Ργῖα6 

εοη/{ετεπ!ί οοπ/{ιπ]]]α οοη[ρ]οἰαΠ!Ι. Εἰεπῖπι πια]α, πηαία ρ-- 

Ί]σα, Ρίτα, Ἴναθ, Ἠμοςθδ, Ἰμρίαπάες, εἰ αἰἷα πιπ]ία οἰρατῖα, 

εκ οετα {ογπιαΐα, Ῥτμδηπᾶπι εἰ οἀοτε ρετοῖρἰαπίατ εἰ ρα- 

Πεπίαγ ἰαπσαπίυτπε, α γεν] ποὮ ἀῑδοτεραπίία νιάετῖ, . Οαἳ 

γεχο ομποίῖ Ῥταερο]]εί [εμίίρις, εαπι Ἱρίοτια α[α {Τα 

πΙΙπΊππε Ῥο[ε, Όμποιί απίεπι Ῥταεροµετο {επβῦας οἰίτα 
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ἄλλα τῆς γνώμης έργον εἶναι, τουτέστι τῆς διανοίας. ὀνο- 

κάδουσι δὲ τὴν συναρίθµησιν οὐχ οὕτως µόνον, ἀλλὰ καὶ 

συγκεφαλαίωσεν. ὅτε μὲν οὖν εἶπεν “Ιπποκράτης, ἃ καὶ ἰδεῖν 

μαὶ Θιγεῖν καὶ ἀκοῦσαί ἐστιν, ὡς ἓν παραδείγµατος µοίρᾳ 

μνημονεῦσαί φασι τῶν αἰσθητῶν αὐτῶν": ὁπύτε (665) δὲ 

αποχωρήσας τών ἁπλῶς τὲ καὶ κυρίως αἰσθητών ἐπὶ τας 

ὕλας οὐσίας μετέβη προσηκόντως αὐτὸν ἐνταῦθα, τῶν δὲ 

αἰσθήσέεων ἁπασών καὶ σὺν αὐταῖς γνώμης. μνημονεῦσαι ὡς 
εἶναι τὸν ὅλον λόγον ποιοῦτον ἄρχεσθαι. προσήκει τὸν ἰα- 

τρὸν τῆς τῶν παθῶν διαγνώσεως, ἀπὸ τῆς τοῦ ὁμοίου τε 

καὶ ἀνομυίου θεωρίας, ἠἐνίοτε μὲν ἐπὶ µόνων τῶν ἁπλῶν 

ποιοτήτων ποιούμενον τὴν παραβολὴν, ἐνίοτε δὲ ὕλων τῶν 

σωμάτων. ἐστι μὲν γὼρ ἦδε ἡᾗ ἐξήγησις οὐκ ἄλογος, ἔσευ 
δὲ καὶ ἑτέρα τις τοιάδε. τὸν Γπποκρατην φασὶν, ὁπότε 
μὲν εἶπεν ἃ καὶ ἐδεν καὶ Θιγεῖν καὶ ἀκοῦσαί ἐστιν, ἐπὶ 

τοῦ ἰατροῦ πεποιῆσθαυ τὸν λόγον, ὁπότε δὲ ἐφεξης τῶνδέ 

φησιν, ἃ καὶ τῇ ὄψει καὶ τῇ ἀκοῇ καὶ τῇ ἁφῆῇ καὶ τῇ ῥινὶ καὶ 

τῇ γλώσση καὶ τῇ γνώμη ἐστὶν αἰθέσθαι, ἐπὶ τοῦ κάμνοντος 

ΠΠΕΠΙΟΥΙΠΙ αἳ ΕΠΙΙΩΕΓαΙΙΟΠΕΠΑ ἀῑ[Ιοῖ]ε, εἰἴ Ίαπο πεφαε [επ- 

Γα5, πεαιε πιεπιοσίαε, Γεά οοβπῖοηῖ εἴ πιεπιῖς πιαπς 

ε[θ. Οσααπι ἁρατ ΡτοπαποϊανΙί Ηϊρροοταῖεδ: φµαε εἰ υἱ- 

ἀετε εἰ ἴαπμετε εἰ αιμάϊίγε [ῖοεί εἶαπι εχεπιρΗ αποἰογ]ίαίε 

1ρ[οταπα Γεπβ]ῖαπι ππεμοπεπι ΓεεῖΠε ῥρτο[ζεταπῖ. ΈΟπαυπι 

νετο ἴππι Ππιρηείίεν, μπα Ρτορτίε α [επβ] δις ἀῑστείζαο πἁ 

ἰοίΐαπι παίιγαπα ἴγαηδΙε, Ίαχε ἴαπο χρ[απι εἲ Γεπ[ας ΟΠΙΠΕ 

εἰ οσα 1ρβς παεπίεπα οοπιπιεπποτα[[ε, Ἱία αἱ απῖνεγ[α οΓ8- 

Πο Πι Ἰα]αςπιοάίν Δά πποτροταπα ἀΙρποίίοπεπι πιεά[οιπι 

ἀεοεί α Απήλαπι ασ ἀἰππϊίαπα Ἱπ[ρεοίίοπε αα[ρίσατία, ααὶ 

Ιπίεγάαπι ΕπιρΠοίαπα ἀαπιίακαϊ οααΠαίεσις ἀπιεγάππα οπι- 

πῖατι οογροχῖς Ραγίαπι οοιπραγαἴοπετα ε[βοῖαϊ, Ἐπίπνεγο” 

Ίαεο εκρ]]οα[ῖο Σ8ΐΊοΠε ποἩ οατεῖ. ΈΕ εί αἰίετα ᾳπαεάαπι 

Ἠαπο 1π πιοάσπ, Ηϊρροογαίθπι, απμπι Ἰπαπῖξ, φµαε εἰ υἴ- 

ἄεγε εἰ ἔαπσενε οἳ αιάίγε ἰΐσει, ἀς πιεβϊσο ΓεΓΠΙΟΠΕΙΗΙ  {8-- 

οἵ[[ε Ργο[εταπίς απΠΙ εχτο 4«άαε [εφααπίας ργοπιηοίαί: 

φμαε αιιεπι ρί[ω, αμάϊέμ, ἐαειμ, οἀσταϊω, βμ[έω εἰ ππεπιό 
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- 

αὐτοῦ γεγονέναι τὸν λόγον, ἵνα μ µόνον ἐξ ὦν αὐτὸς ὁ 

ἑατρὸς, ἀλλᾷ καὶ ἐξ ὧν ὁ κάµνων ὁρῷ καὶ ἄπτεεται καὶ 

ακούει καὶ ὀσφραίνεται καὶ γεύέται καὶ τῇ γνώµη διώκειταυν 

κατανοῶν 3 παρανοῶν ἡἢ διάγνωσις γέ- [10] νηται. τὸ 

γὰρ ἐκ τῆς γνώμης τοῦ κάµνοντος ὠφελεῖσθαί τι τὸν ἰατρὸν, 
ἐκ τοῦ παρανοεῖν αὐτὸν ἡἢ) κατανοεῖν γιγνώσκεται. τινὲς δὲ 
τὸ μὲν ἃ καὶ τῇ ὄψει καὶ τῇ ἁφῇ καὶ τῇ ἀκοῇ καὶ τῇ ῥινὶ 

καὶ τῇ }λὠσση λελέχθαι φασὶν ἐπὶ τοῦ κάμνοντος αὐτοῦ" τὸ 
δὲ καὶ τῇ γνώμη περὶ τοῦ ἰατροῦ" τὴν γὰρ τούτου γνώµην, 
ἐξ ὧν ὁ κάμνων ὁρῷ καὶ ακούει καὶ ἅπτεται κοαὶ ὀσμᾶται 

καὶ γεύεται. συλλογίζεσθαί τὲ καὶ ἑατρὸν ἐξ αυτοῦ γεύσεως 

τεκμήρασθαι περὶ τοῦ κάµνοντος, ὥσπερ ἐκ τῆς νόσου" ἐν 

μὲν γὰρ ἅπαντα αὐτῷ φαίνηται γἐυομένῳ πικρὰ, καθάπερ 

τοῖς ἰκτεριῶσε, χολῆς ἐμπεπλῆσθαι τὴν γλωτιαν' ἐὰν δὲ 

ἀλυκὰ, φλέγματος ἁλυκοῦ" ἐὼν δὲ ὀξέα, αὐτοῦ οξέος οὕτω 

δὲ καὶ τοῦ ἐδίου ἱδρῶτος ἐνίοτὲ παραθῥυέντος εἰς τὸ στόμα, 

τῆς ποιότητος αἰσθεσθαι φασὶ τὸν κάµνοντα. τοῖς τοῦτον 

τὸν τρόπον ἐξηγουμένοις ἐναντιοῦσθαι δοκεῖ τὸ παραλελεῖ- 

φθαι τὴν ὄσφρησιν τοῦ ἰατροῦ, καίτου χρωμένου αὐτοῦ πρὸς 

{επιίγε [ίοει, ἂἆ ἄερνοἱαΠί θα 1ρ[απι ογαΙοπεπι οοπΠεχίῇε, 

τί πηπεά]οιις ἀϊρποίίοπεπι 1ηνε[ῖρεί ποια [οίμπι εκ 15 ᾳπαε 

αρίε, [εά εἰ εκ 15 ᾳπαε 8ερες νἰά, ἰαπρῖῖ, αμά1ί, οἀοτα- 

αχ, σαῇίαι εἰ πιεπία α[]οίϊας, ἀαπι [αρῖι αι ἀε]ιταί, ΊΝαπι 

εκ αεστοίαπ!ῖ πιεπίε ππεάϊίοαπι αἆ ἁἀἱρποίίοπει Ἰανατῖ, 

αποᾷ 15 4εσεγ ἀε]ίτεί αιἲ [ορῖαί, οοσπο[οιωτ.  Ἀοππαὰ 

Ἠωπο Τεκίωπα, οµαε υἱ[μ, ἰαεῖμ, αμᾶίτα, πατίδις εἰ ἰπσιμα 

4ε 1ρ[ίο αερτοίο, Ίππο ααίθεια εἰ πιεπἰε ᾱε πιεᾷῖσο ΡΓο- 

πυπο]αίυπα ε[Τε αασαταπίυτ. Ἐκ 19 δα απαε ἀεομΠΙΡεΠς 

νιάεί, αι, (αηρίῖ, οἀοταίατ εἰ ρα[αί, πιεά]οί πιουίεπι 

αηιϊά τα[ιοοϊπατὶ 4ε Ἰαβοταπ!ῖ5 ραβα, απεπιαάπιοάμπα εί 

ἆθ πιοτΒο εοπ]ίσετε, Ίαπι Π αεσιο 1ρᾳ ρι/[ίαμΙ απιατα 

οπηπ]α νιάεαηίαν, νε]αίῖ Ιοίεγο Ἰαβοταπῆθας, Πηριίαπι Ῥΐ]ε 

[αἰαγαίαπι ε[ε; {Π [α]α, Ρἰπϊία [α]α: Π αοἶάα, ἀρία 
αοἷάα. Θἱο εἰ αεσταπι ἀἰοαπί [αἱ [αάοτῖς Ππίετάππα Ἱπ εα 

ἀιΠπεπι]ς αιαλίαίεπι [εηίχθ, Ἠοο ραοίο εκρ]σοαπῖριας αᾱ- 

νεσ[ακϊ νιάείωχ, φαοά οἀοχαίαπι πιεᾷῖοὶ ργαβεἰετ]ετῖέ, εἰϊαπῃ-- 
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πολλα. καὶ γαρ ἐπὶ διαχωρηµάτων καὶ οὕὔρων καὶ πτυέλων, 
ἑλκῶν τε καὶ αυτῆς τῆς τοῦ κάμνοντος εἰσπνοῆς χρῆται τῇ 

τῆς ὀσφρήσεως αἰσθήσευ κατὰ τὴν σηµείωσιν" ἐγχωρεῖ δὲ 
ταύτην παραλελεῖφθαι φάναι ὑπὸ τοῦ βιβλιογράφου, καθά- 

περ καὶ ἄλλα πολλὼ ἐν πολλοῖς βιβλίοις “Ιπποκράτους τὲ 

καὶ ἄλλων εὑρισκόμενα, τὰ μὲν ἡμαρτημένα φανερῶς, τὰ δὲ 
παραλελειμμένα. καὶ μὴν καὶ τοιαύτην ἐξήγησιν ἔγραψάν 

τινες. οὐ τὸ αὐτὸ σημαίἰνεσθαἰ φασιν ἐκ τοῦ φάναι καὶ 
ἐδεῖν καὶ Θιγεῖν καὶ ἀκοῦσαί ἐστι, τῷ καὶ τῇ ὄψει καὶ τῇ 

ακοῆ καὶ τῇ ἀφῆ ἐστιν αἰσθάνεσθαι. ᾖἰδεῖν μὲν γάρ ἐστυ 
ναὶ Θιγεῖν καὶ ακούειν μὴ καταληπτικὠς, αἰσθάνεσθαυ δὲ 
οὐκέτι μὴ καταληπτικὠς. ἐστι δὲ ἡ τοιαύεή τῆς αἰσθήσεως 

ἐξήγησις τοῦ «Σιμµίου τοῦ «Στωϊκοῦ, διὸ καὶ τοῦ Κοΐντου 

µαθητὴς {φικιανὸς, αὐτὴν προσήκατο τὴν «Σεωϊκὴν ἀσπαξό- 

µενος Φιλοσοφίαν, αλλ᾽ ὃ λέγουσίν ἐστι τοιοῦτον. τὸ μὲν 

ἕτερον µέρος τῆς ῥήσεως περὶ τοῦ γένους µόνου διδάσκει 
τῶν πραγμάτων, ἐξ ὧν αἳ σημειώσεις ἡμῶν /ίνονται. τὸ 

δὲ δεύτερον περὶ τοῦ κατ) αὐτὸ διηκριβωμένου τὲ καὶ πι- 

{ αρίο αἆ πππ]ία πἰαίατ. Ἐιεπῖπι ος ἀε]εοίοπίρας, πτ]ηί5, 

Γραΐ6, αἱοετίρις οἱ {ρ[α Ἰαυοταπίς τε[ριγαοπε, οἀοσαίυ5 

Γεη[α αἆ ἀῑσποίϊοπεπι μίαν. ΑΙ [οτίο ἀαίαγ Ἠμπο α Ἱἷ- 

Ῥγατίο ργαείεγπ[Γαπα, Ποια εἰ αἰία πιπ]ία, απιαε 1π Πιν] 

εἰ Ηιρροογαίῖς εἰ αἰίοταπι Πλρτῖ ραγίϊπι οπι[α, Ρατίίπη 

ενιἀεηπίεγ ἀερταναία οοπιρεπαπίαγ. Οπίη εἴἶαπι ε]αδπιοςί 

εχρΙοαίΙοπεπα αα]άαπι [οτ1ρ[ετιπί, απὶ ποπ Ἰάεπι 5 νει-- 

Ρΐ6 Παπϊβοανϊ ρτοβίεπίατ, σµαε φἰάετε, ἴαπρετε εἰ αμᾶϊίγε 

[ίοει; ασ 1]: οί[α, αιμάϊιι εἰ ἐαεῖι [επειμιμτ. Ὑίάετο 

ΠάΠΙ(19 Ἰ]οεί, ἴαησεγτε εἰ ααάϊτε χο πηϊπῖπιθ οοπιρτεµεη/{α, 

Γεπ!ῖτε νεχο οἰίτα οοπιργεµεπΠοποπι ποπ Ίἴεπ, ΑΙ Ἠα]α5- 

πηοςΙ Γεη[ας οχρ]σαβῖο Ῥεμηϊ εβ Φίοῖοϊ, απαπι ρτορίεγοᾶ 

αἁπΠί [ρ]μοῖαπας Οαἵπ ἀ1[οαιραίας αιῖ ΘΦίοΐσαπι Ῥ]ΗΙ]ο[ο-- 

Ρ]ίαπα Γεοίαίας εΠ. Ύεταπι ᾳαοά ργο[εταπῖ ε[ι ο)]ιδπιοςῖ, 

Αἰιετα απἶάεπι ρατς ἰοεχίις ἆε [οἱο ἀοοεί τεγαπι 6εΠεχε, 

εκ απἴρις ἀῑσποίίοπος ογΙπΠίαγ; αἰίεγα Υετο ἆε «ο αιιοἆ 

Ρε [ο αοουχαίε ἁἰ[οι[απι εἲ εχρἰοταίαπι ε[; αο { Ἱία 
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στοῦ, ὡς εἰ καὶ οὕτως ἐγεγραπτο, προσῆκε ποιεῖσθαι τὰς 
διαγνώσεις ἀπὸ τῶν ὁμοίων τὲ καὶ ἀνομοίων τοῖς κατὼ φύ- 
σιν ἐν τῷ τοῦ κάµνοντος σώματυ φαινομένων. ταῦτα δὲ 
καὶ τα αἰσθητὼ καὶ τούτων αὐτῶν οὐχ ὅσα παρεῖδεν 3 πα- 

Οήκουσεν ἢ ὕλως παρήῄσθετο κατά τινα τῶν αἰσθήσέων, αλλ 
ἃ καλῶς καὶ καταληπτικὠώς τῶν αἰσθήσέων σθετο ἑκάστῃ 

καὶ τῇ γνώµη. συγκεχρῆσθαι γάρ φῆσι τῇ τοῦ αἰσθέσθαυ 

φωνῇ τὸν “/πποχράτην κατὰ τῆς γνώμης. καὶ τοίνυν ἓν τῷ 

πρώτῷ µέρευ τῆς ῥήσεως ἑνὸς ἢ καὶ δυοῖν ἔτυχε μνημονεύ- 

σας, ὕλον γὰρ τὸ γένος αὐτῶν ἐκ παραδείγματος ἐνεδείξατο. 
κατὼ δὲ τὸ δεύτερον µέρος τῆς ῥήσεως, ἁπασῶν ἐμνημύνευσε 
μετὼ τῆς γνώμης, ἀσφαλῆ καὶ βέβαιον τὴν ἀπύφασιν ποιού- 

µενος, ἐπειδὴ πάσαις ὑπάρχει κοινὸν, τὸ καταληπτικὠς τῶν 

ὑποκειμένων ἀπομάσσεσδαι τὰς ἰδέας. ἐπεὶ δὲ ὕπερ ὑπε- 

σχόµην, ἔπραξα, διηλθόν τε ὕσα πιθανώς εἴρηταί τισιν εἰς 
πὸ μὴ δοκεῖν τὸν ᾿Ιπποκράτην πολλάκις εἰρήκέναι περὶ τῶν 

αὐτῶν, ἐμοὶ μὲν {δη καιρὸς' ἐπὶ τα συνἑχη μετέρχεσθαν, σοὺ 

[οτῖρ[οταί. Ώεεεραί οοπβ1ιαῖ ἀῑσποίϊοπες ἴαπι α Ππι]]ρης, 

ἔππα ἆἱ [πα] ῦας τεῖ [εοιπάπα παϊπταπι εκ[[εηἰῖδ, απαθ 

1η αεστοϊαπ![ῖδ «ΟΥΡοχε οοπ[ρΙοϊαπίατ. Ἠαεο απίεπι Γαηΐ 

εί Ύ«παε {48 [επ[α οαἀαπί, εἰ εκ 1 1Ρῇ5 ΠΟΠ ϱ18θ 

Ῥτανο νΙάεπίυχ απί Ῥτανε αιθἹαπίασ απ οπιπ]πο αἰαιο 

[επία ρτανε [εηυπίατ, [εὰ αἆααε Ῥτοβε εἰ Πησι]ογαπι [6-- 

{παπα οοπΙρτεΜεΠΠοΠε οἱ ππεηίε ρετοιρϊαπίασ» αΡι[απι νετο 

Ἡιρροοχαίεπι Γωῇε ἀῑοαπηῖ νοσαρι]ο, [επεμπίμη, 49 ππεπίθ 

γετρα {αοἰεπἴεπι;: 4ο Ρρτοϊπάε 1π Ρτῖπια [επίεπίϊας Ῥατίε 

υηῖας Γεηίης, νε] ἁποτιιπι Γα1[Τ6 Ππιεπιοτεπι, Ὁ π]νεγ[απα επῖπα 

ΕΟΣΊΠΙ σεηθ [ΠῬ εκεπηρ]ο ἀεπιοη[ίγανϊ{, Ίπ [εουμπία νεχο 

Ιεχίας ραγίαε οπιπίαπι [εη[αμπα «απ πιεπίο πιεπηη][ε, α:ιο 

{ομάαπι εἰ εκρ]οταίαπι επαποΙαίΙοπεπα τεάἀετεί. Ίαπι οοπι- 

ΠηΗΠΕ ο[ι οπιπῖρΗ5 οοπρτεµεη[οπο . οὐ]εοίογηπι [ρεοίῖεδ 

εχοῖρετο. Θεά απάπι φαοὰ Ρρο]ἰοῖαςφ Γαπι ρταε[Π[ετίπι, ες 

ᾳπαθ ϱ ποππιι]]1 αρροῇβίε αἀῑοία Γαπί, αᾱἆ Ίου αἰα]ετῖπ, 

πρ νἰάετείαν Ηϊρροογαίοες εαί ει [αερίμν Ῥτοππηοἱδ[[ε, Ίαπα 

ορροχίωπιιπι μα απϊἰάσπι {επιρας ε[ῖ ουα{οπῖθ {ετῖεπι {[ο- 
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δὲ τὴν δύξαν τῶν εἰρημένων ἀρίστην σκεψαμένῳ ἀρήγει», 

µέμνηται δὲ καὶ περὶ τοῦ τῆς γνώμης ὀνόματος εἰπων ὡς 

ἐπὶ τῶν παλαιών ἐν ἴσῳ ἐστὶ τῷ διανοίας, εἴτε καὶ ἐννοή- 

σεως ἐλέγετο. πολλῶν οὖν ὄντων εἰς ἐοῦτο μαρτυριῶν ὀλίγα 

παραθήσοµαι. Δριτίας μὲν ἐν τῷ πρὠτῳ ἀφορισμῷ τάδε 

γράφει μήτε ἃ τῷ ἄλλῳ σώματι αἰσθάνεται μηδὲ ἃ τῇ 
/γώμη }ιγνώσκει. καὶ πάλιν γιγνώσκουσιν οἳ ἄνθρωπου, 

εἴ τις μὲν ὑγιαίνει τῇ γνώµη καὶ ἐν ὁμιλιῶν προτέρῳ"' εἰ 

ὃ᾽ αὐτὸς ἀσκήσειας, ὅπως γνώµη ἡᾖ ἱκανὸς, ἥκιστα [ι1] 

ἂν οὕτως ὑπ. αὐτοῦ ἂν ἀδικηθείης καὶ πολλώκις ἓν τῷ αὖὐ- 

τῷ καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ὁμιλιῶν' ἀντιδιαιρῶν ταῖς αἲ- 

σῴήσεσι τὴν γνώιῶην, πολλάκις εἴρηκεν, ὥσπερ καὶ ὁ ᾿ ἄντι- 
φῶν ἐν τῷ πρωιῳ περὶ τῆς αληθείας ἐν τῷ λόγῳ. ταῦτα 

δὲ γνοὺς, εἰς ἕν τὲ οὐδὲν αὐτῷ οὐτέων ὄψει ὁρῷ µακρότητα, 

οὐτέην γνώµη γιγνώσκειν ὁ µακρόύτητα γιγνώσκων. καὶ πᾶσο 
γαρ ἀνθρωποις ο }νώµη τοῦ σώματος ἡγεῖται καὶ εἰς ὑγείαν 

καὶ νόσον καὶ τὼ ἄλλα πάντα. καὶ ὡς ὁ Πλάτων πρὸς 

πρώτον ἐν ἄλλοις τὲ καὶ κατὰ τὸ ἕ τῆς πολιτείας. οὐκοῦν 

οἰανῖ; {Ρί νετο ΓΠπρεγῖογεδ {επίεηίϊιας [οτπίαίο οπιηῖαπι 

ορίίπιαπι εἰίσετο, Μαιηϊ]ηῖξ αμίειπ γνώμης νοσεαῦα]απι αο- 
εερί/{Γε, αἱ αραά νείετθε, ααοά Ἰάεπα αἰηίε ππεῃς [νο εἰῖαπα 

πιε]]σεηί]α [Πσιϊβσα!, Όσα ἀσίαν αἆ Ἰοο πιπ]ία Πηί 

{εβιπιοπία, Ῥαϊισα 1Π πιεάίαπα Ργο[εταπα,. Οτ]]ας 1 ΡΕΙπιο 

αΡΠοτ][πιο Ίαεο [οπ]βῖξ: πεο 4µαε τεἰίφμο «ὀγροτε, πες 

οµαε πιεπῖε ἰπιεί[ίρτι. Ἐί Ἱἴεταπι: Εοπιίπες, απ [απμς αἰἷ- 

ομῖς [τε τπεπίε, εοβο/Γειῖ. ἩἘΙ ἵπ Ῥτίοχθ 4ὲ οο]]οφα[ῖς Πὶ- 

Ῥτο: {[ ἴρ[ε εχεγεῖαιµς ία Γμΐ[]ες, µε ἕμα πιεπίε ναἰεγες, 

πηἰπίπιε [το αὖὐ 1ρ[ο εἰδί ἱπ]μτία Ἰετει. Εϊ Ἱπ εοἀεπι [8ε- 

Ῥεπίιπιεγο εί 1Π [εοιπάο οο]]οφιἱογαπι γνώμης πιεμίοπεπα 

{ος [επβριας Πρίααι Ἱπ ἀῑνίβοιε ΟΡΡΟΠΕΠΘ. Οιεπιαάπιο-- 

ἅππι εἴ ΑπΙΙΡΙΟ 1π ΡΓίπιο ἆε γεπϊαϊε. ἈΕαϊοπε αἱ Ἠαεο 

πον]ί πεααααπι 1ρ[ε ]οηριίαάίπεπα γί[α οεγπῖ!, πεαπθ ααὶ 

Ἰοπρβίτιάίπεπι πον]ῖ, αΏδαπε πιεπίε πονῖ. Εἰεπῖπι οπιΠῖ- 

Ῥα5 Ἠοπιπῖρας {παπι Ῥες εοτροσίῖ5 [απϊϊαίεπι, Τμπι Ρεί ΠΠΟΓ-- 

Ῥμπι, αἴφαε οθίετα οπιηία ΠΙΕΠ6 1Πρεταί, Εἰ Ρ]αΐο αἱ ἵπ 

ΡΓΙΠιο [αερε, Ἱία 1Π φωϊπίο ἆᾳε τερεΡ]ίοα ἀπιπιοχαίμδ ε{, 
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τούτου μὲν τὴν διάνοιαν, ως γιγνώσκοντος, γνώµην ἂν 
ὀρθῶς φαμὲν εἶναι, τοῦ δὲ δόξαντος, δόξαν. καὶ «4υσίας 

κατὼ ΙΠολιούχου" ἐκεῖνος γὰρ ὅσα τῇ ἑαυτοῦ γνώµῃ χρώ- 
µενος ὑπὲρ τοῦ ἡμετέρου πλήθους ἔπραξε, πανταχοῦ φανή- 

σεται πολλῶν μὲν καὶ ἀγαθῶν αἴτιος τῇ πόλευ γινόµενος, 
πλεῖστα δὲ καὶ ἄχρηστα τοὺς πολεμίους ἐργασάμενος. καὶ 

«4ἰσχίνης δὲ κατὰ τούσδε ὃ Σωκρατικὸς ἐν τῷ «Ἠιλτιάδη 
κατὰ τὸ αυτὸ σημαινόμενον χέχρηται τῷ ὀνόματυ καὶ Υπε- 
ρίδης ἐν τῷ κατ αὐτὸ 4ιοκλέους καὶ ἄλλου ῥήτορές τε καὶ 
ἑατροὶ καὶ ποιηταί. περιττὸν δὲ πάντων μνημονεύειν. 

ὅ. 
σ ἀ κ, ιά ομαν 3 ” 
«4 καὶ οἷς γιγνωσκόµενα, πασίν ἐστι γνώναυ. Ἰ 

Ζητεῖταυ Μάνταῖίθα προσηκόντως τίνες ποτέ εἶσιν αλ- 

λαι δυνάμεις παρά τὲ τὴν αἴσθησιν καὶ τὴν γνώµην ὑπὸ 

τῆς φύσεως ἡμῖν δεδοµέναι, διαγνωστικαὶ τῶν ἐκτὸς ὑποκει- 

µένων" «ὡς 7ὰρ Οὐ. εἰρηκως ἁπάσας, οὕτως ἐπήνεγκὸ, 

Παφπε Ἠα]ας Ιπίε]]ρεηίίαπα αἱ οοσπο/[οεΠ({16 ππεηῖεπι, Ίῖα εἲ 

ορίπαη (18 ορΙπΙοπεπα ε[[ε τεοίε ἀῑοίπια. Εί Ώγ[ίας ἵπ Ῥο- 

Ἠποβαπι: Ἠ]ε παπιᾳο ἵπ οπιπῖρας τεβας απαε [μα τπ[αθ 

πιεπίε ΡΤο ΠΟΠΤΟ Ρορι]ο βε[Πέ, πππ]έοταπα Ῥοποταπι οἶν]- 

τα οαυ[α {α1Πε νιάεΡίίατ εἰ ρΙαγ]πιῖς 1ποοπιπιοᾶῖθ Πο[ες 

αΠεοι[ε, Αε[ομῖπε 4ποφπε εἵ Βοοταίίοας 1π ΜΙΠαάε εἴ 

Ηγρετίάες ἵπ Ὠϊοε]επι εἰ αΏῖ τᾳείοτες, πιεᾷ]οῖ αίᾳαθ ροξ- 

τας, αποταπι οπιπῖαπα τηθπηϊηϊ[ῇε Γαρεινασαπεαπα ει, εβἆειπα 

ΠρπΙῃοαίίοπε 1 νοοαρυ]απι α[ατρατυμηί, 

. ΙΥ. 
Όμαε εἰ φμῖδι εοβπο/οµπέµγ, οπαπίδμς ἀαιμγ «οβπο/εέτε. 

Ουαεσίίατγ εἰ Ἠϊο ἀεοεπίετ απάεπαπα ΠΠί αἶῑαε ΡΓβεῖεΓ 

Γεπ[αία εί ππεηίεπα {αοπ]ϊαίεν α Παίηχα πορῖς οοποε[Ίαο, 

απἶθας εκἰετίοτα ορ]εοία ἀϊρπο[οαπίατ. ΟὉποά επΊπι Ποπ 

οἵηΠες «θβμπιογανοεῖε, ία ΙπίπΠΙ: ομαε οοβπο/[οιπέιή, οπι-- 

ολιΕπῦς τοῖς. ΧΥΙΗς ΡΑΗ5 11. Τε 



058 Γ44ΗΝΟΤ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΠΟΤΣ 

Ἐὰά. Οµατι. ΧΠ. [41. 49.1 « Εά. Βα[, Τ. (605.}) 
γιγνωσκύµενα πᾶσίν ἐστι γνῶναι. διὰ τί τοίνυν αὐτὸν οὔ- } 
τως εἰπεῖν νομίζω καὶ δὴ φράσω, προειπων .τι πρότερον 
ἀναγκαῖον εἰς τὰ μέλλοντα λεχθήσεσύθαι, πολλοις δη καὶ 

τῶν παλαιών εἰρημένον, οἷς ἀρέσκει μηδὲμίαν εἶναι δύξαν, 

τὴν οἳ τὰς αἱρέσεις συγιστάµενοι φιλόσοφοι δοκοῦσιν εὑρηκέ- 

ναι, πάντα δὲ τὰ εἐρημένα τῷ πρύσθεν χθόνφ πολλάκις 

ἅμα τῇ τῶν ἄλλων γνώµη διέφθαρται. μὴ μέντοι δοκει 

τὴν Πυθῥωνείαν αἴρεσιν ἢ καδημικὴν ἢ Στωϊκὴν ἢ ΤΙε- 

ριπατητικὴν Ἡ τινα ἄλλην ὕστερον {πποκράτους γεγονυῖαν, 

τῇ τῶν πραγμάτων αὐτῶν ἐξαπτόμενος δόξῃ. αὐτοὶ οὖν οἱ 

τοῦ Πύῤῥωνος εἰς παλαιοιτάτους ἄνδρας ἀνάγουσι τὴν ἕαυ- 

τῶν προαίἰρεσιν. εἰκὸς οὖν καθ Ππποκράτην, μᾶλλον δὲ 

οὐκ εἰκὺὸς, ἆλλ᾽ ἀναγ- [12] καῖον ἀμφισβητεῖν ἄλλήλοις 
τοὺς τότε περὶ τῶν φυσικών κριτηρίων, τοὺς μὲν μηδὲν εἷ- 

ναι λέγοντας τοιοῦτον, καθάπερ ὕστερον οἱ ΙΠΠυρῤῥώνειου, 
τοὺς δὲ τὴν αἴσθησιν µόνην. ἠἐνίους δὲ ταϊίτην μὲν ἀτι- 

μᾶσδαι νοµίζειν καὶ αλ ὕ ἐς εἶναι τὸ περιφἐρόµένον δὴ τοῦτο, 
νοὺς ὁρῇ καὶ νοῦς ἀκούει, τὰ ὃ᾽ ἄλλα κωφα καὶ τυφλα. 

πἰδι» αμ εοβπο[εετο. Ου πιοβγεπα Ἱαπο Ίρίαπ Ίνα Ρτο- 

ὨμΏςΙαγε ἀΙοιπηιις εἰ [απο εχρ[εαθίπιας, οαιπάάαπι 1η ρτῖ- 

πηὶ ΡΥαείαῖς, εἰ αἆ 4παε ἀεῖποερς ἀῑοεπάα [απέ πεοε[ῖα- 

τῖαπη, εἰ Ίαπι α πηυ]]5 γεἰεγῖριις ριοςἱίμπω, αωἶθης ρ]αοεί 

πυ]]απι ε[ε ορίιηϊοπεπι παπα [εοίαταπα αποίογες ΡΙΙ]ο[ορ]. 

νἰἀεπίατ {πνεμΤε, «παεοππη(μο νεγο ρεοτίρας [εοι]ῖ [αρς. 

ἱταδῖία [ωπΐ, απα ουσ αΠοχάπι πιεπῖε Ιηζεγη[[ε. Άοι ἴᾶ- 

ππεα ῬΡγττ]οπίαπα Γεοίαπι αι Αοαάεπιῖοαπα απί Βἰοῖσᾶπι 

ευῖ Ῥεηραίείῖσααι αιϊ απαπιν]δ αἰίααι Ρρο[ι Ηιρροοταίεπι 

ογίεπι ΠαριϊΠε οεη[εί αμϊδᾳαῖς τεταπῃ Πρίαταπι ορἰΠΙοπθ 

αοοεπαἸίατ, α παπι 1ΡΠ Βγιτμοποί αἆ νεα [Ι[ιπιδς νῖτος Ῥτί- 

ΠΤΙ {ααπι {[εοῖαπι τε[εταπί, Όμποεῖγσα νογίππα]ε εῇ 

Ηιρροογα!1θ {επιροχ]ριθ, Ίπιο Ύετο ποη νεγι[πηι]]ς, [εἆ π-- 

οε[Γατίαπα, αμ ἴμπο γίνεραπί, «ος ἆε παίιτα]ῖβιας ]αά]οῖῖς 

Ἰηίεχ [ε ἁι[οερία[ε, εἰ Ἠος ααἰάεπι πια] ]απι {α]ε τεοεπ[α1[ο, 

ααεπιαάπιοάσπι Ργγγ]λοπεί; 1ο νετο [ο]απα Γεη[απι ΠοΠ- 

Ώμ]]ο Ἠαπο ΠΙΠΙΙ1 ἀποεπίες 1 [απε νεγηπι [οη[ι[[α αποά 

εἴτομπι[ετίας, πιεπ” οεγηῖε, πιεπς αμαΐε, εείετα Γμγάα εξ 



ΚάΤ᾽ ΤΗΤΡΕΙΟΝ ΒΙΒ4. ΤΠΟΜΛΗΜΑ 4. 59 
Κά, ΟμαΓέ, χΧΗ. [12.1 Εά. ΒΑ. Ύ. (665. 666.) 
τινας ὃ᾽ λα )- σφύ- (666) σει κριτήρια τεθεῖσθαι τῶν 

μὲν αἰσθητῶν τὴν αἴσθησιν, τῶν δὲ νοητών τὸν νοῦν, τινὰς 
δὲ πρὸς ταύταις καὶ ἄλλας ψυχῆς ἡμῶν δυνάμεις εἶναι νο- 

µίζειν ὅπως οὖν αὐτῶν ἐκφύγηῃ τὴν ἐπήρειαν ὃὁ Ίππο- 
κράτης αὐτὸς μὲν ἐμνημόνευσε δυοῖν κατὰ γένος δυνάµεοιν 

αἰσθήσεώς τὲ καὶ διανοίας, ἂςφ ἴστε κἀμὲ διὰ παντὸς ἔπι- 

δεικνύντα, µύνα ἡμᾶς ἔχειν κριτήρια τῆς γνώσεως. ἕνεκα 

δὲ τῶν σοφιστῶν τῷ λόγῳ προσέθηκεν, ἃ ὃ᾽ οἷς γιγνωσκό- 
µενα πᾶσι δυνατόν ἐστι γνῶναι. τινὲς μὲν οἴονται τὸν μὲν 

νοῦν ἄλλης εἶναι φύσεως, τὴν δὲ διάνοιαν ἄλλης, τὸν δὲ 

ἐνδιάθετον ὀνομαξόμενον λόγον ἄλλης, καὶ τούτων δὲ πλείους 
ἄγουσι δυνάµεις. ἐμοὶ δὲ ἐν τοῖς τοῦ κοινοῦ λόγου βιβλίοις 
δέδεικταυ τρεῖς εἶναι τὰς πάσας ἐν ἡμῖν δυνάμεις, αἷς χρώ- 
µεθα πρός τὲ τὰς τῶν τεχνών συστάσεις καὶ τῶν βιβλίων 
αἴσθησίν τε καὶ νοῦν καὶ μνήμην, ἀλλὰ τὴν μὲν μνήμην 

ἀποτίθεσθαί τε καὶ φυλάττειν ἐν αὐτῆ τὼ γνωσθέντα δι 
αἰσθήσεως καὶ νοῦ ταμεῖόν τι τῶν εὑρημένων αὐτοῖς οὖσαν, 

οὐκ αὐτὴν εὑρίσκουσαν ἑκάστου πράγματος φύσιν. εἰς δὲ 

επεοα [μπε. Ὀποθάαπι πίταππο Ἰαά]οία Παίπ][ο Γεπ[ατα 
απάεπι οΡρ]εοίοταπι {επ[απα; οοπιρτεβεπΠΡΙ]άπα ΥεΓΟ ΠΙεΠ-- 

ἴεπι. Οποφάαπι ἆεπιαπι α]ίαδ αἴφιε αἶῖα απϊπιᾶς ποῇγαθ 

{αου]ιαίες ἀπχ][ε, Όμπο Ιρῖαν εοταπι Ἱπ[α]ίαπι εΠαρετεῖ 

Ἡιρροεοταίεδ, ρίε ἁπαταπι 5επετε {αου]ιαίυτη, Γεη[ας εἴ 

πιεη(ῖδ, πιεπ]μΙ{; απαςθ [οἱ εἰἶατα πε Γεπιρετ ἀεπιοπ/[ϊγαίζε 

Γο]α πο Παῦετε οοσπο[εεπάϊ Ἰπάϊσεῖα, Αἲ Ρτορίετ [ορΗί[ίαφ 

οταΙ]οπῖ αβρρο[αῖξ: 9 µαε εἰ ομίδμς οοβπο/οεπάἰὶ [αεμίταν 

ἄαια ε[. Οπιάαπι αασυταπίας α]ιεγία5 απϊάεπι Παίυταε 

πιεηίεπα, α]τετῖα Υετο Ππίε]]ϊσεπίῖαιπ ε[ε; α]ετῖαδ 4πο- 

ααε Ππαπι πιεπίε οοποερίαπι ταΙίοπεπι αρρε]]λιαπί, αίᾳαε 

Ἡ]6 Ῥ]ατες εἰϊαπιπααι {αου]ίαίες Ιπίτοάαομηϊ, ἨΝορί6 γετο 

ἵπ Ἠρτῖ 4θ οοπισιαπὶ χαξῖοπο ἀεπιοπβταίαπι ε[ι ἴτεν τιπῖ- 

γετίας ποὺῖς Ιπε[ε {αοι]ίαίες απἴραβ αἆ αγίῖαπι εἴ Πβγο- 

χάπι οοπβγιοίῖοπεπι ππατ, {[επίαπ, πιεπίεπι εἴ ΠΙΕΠΙΟ-- 

τίαη,. ΎὙεταπι πιεπιοτίαπι 1π [επ[α αο Ιπεπίθ ῬΡετοερία εἴ 

τεοοπάετο εἰ Γγε[εσνατε, εἴ τεταπι 1ρ[ς Ιπνοπίαταπι ΡΥΟΠΙ- 

Ρἰπατίαπι ααοάἆαπι ε[[ε 1ρ[απᾳαθ Ππρι]αγαπα τεχαπη Ππαία- 

ππις 



θ΄ Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ το ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 
Εά. Οµαχι, ΧΠ. [15.1 "τά, Ῥαβ. . (608.) 
τὴν τῶν δητουµέγων εὗρεσίν τὲ καὶ κρίσιν, αἰσθησίν τε καὶ 

νοῦν ἡμῖν ὑπάρχειν φύσει. αἆλλ ὅταν γε μὴν περὶ τούτων 
αὐτῶν ὁ λόγος ᾖᾗ, συγχωρει τις ἄλλην μὲν δύναμιν εἶναυ 
τῆς νοήσεως, ὑπολαμβάνουσι δὲ τοῦ λόγου καὶ νῦν παλιν 

ἄλλην, εἰ ῥούλονται, τοῦ νοῦ καὶ τῆς διανοίας αρκοῦσαν 

τούτῳ πρὸς αὐτοὺς, ὡς ἐναργῶς ἅπαντες ἄνδρωποι διαγι- 
γνώσκουσι καὶ μῆλον καὶ µέσπιλον καὶ σταφυλὴν καὶ ἄλλα 

σώματα ὁσπρίων, εἴτε διὼ μιᾶς δυνάμεως ψυχικῆς, εἴτε διὰ 
δυοῖν ἡ) τριῶν ἢ πλειόνων ἡ διάγνωσις αὐτῶν γίγνηται. πε- 
πεισμένου δὲ εἰσιν ὡσαύτως ἅπανιες οἳ ἄνθρωποι καὶ κίνη- 

σιν εἶναί τὲ καὶ αἴτιον καὶ σημεῖον, αυτά τὲ ταῦτα τὰ 

προειρηµένα καὶ νοῦν καὶ μνήμην καὶ προαίρεσιν, ἃ πρὸς 
ἄλλοις πολλοῖς ἀνατρέπειν ἐπεχείρησεν ᾿σκληπιάδης «ὡς 
οὐκ ὄντα, τούτων οὖν µοι προειρημένων ἠδη νομίζω, σαφὲς 

γέγονεν,  οὗτινος ἕνεκα ἐπὶ τελευτῇ τῆς διδασκαλίας ὁ {π- 

ποκράιης αὐτάρκως γεγενημένης προσέγραψεν’ ἃ καὶ οἷς 
γιγνωσκόµενα ἅπασίν ἔσειν γνώναι. ἄρχεσθαι μὲν προσή- 

κευ τὸν ἰατρὸν τῶν ἔργων τῆς τέχνης ἀπὸ τῆς διαγνώσεως 

Υ4Π1 ἨΟΠ ΙΠΥΕΠΙΓΕ; αἆ οοτί Υετο πας ἀππΙγαπίασ 1π- 

νεπίῖοπεπι εἰ ]αά[οίαπα, ἴαπι Γεη[αταν ἴππι παεπίεπα ποβίῖδ 

παίιχα [αρρείεγο, Θεά ααπππι ἆε Ἰής 1ρῃφ ογαίϊο Πἲ, οοΙ]-- 

οεατί αἰϊᾳαῖς αἱαπα απἶάεπι ε[ε Ιπ[ε]αρεπίῖαε {αοι]αίεπι, 

ΑΙ νετο γαΠοηῖ5 αἰῖαπῃ οοπ]]οϊαπί. Ἀαποφαε ταγ[ᾳς αἱίαπι, 

{ νε]ῖηί, εἰ ππεπί1ς εἰ αἰἴαπι Ιπίε]]Ισεπί]ας ᾳπαε Ἠαῖο αᾱ- 

ψεγίαςφ εο5 ρατ {Π{, αἱ ονἰἀεπίετ οπ1Πες Ποιπῖπεδ ἁ]σπο[οαί 

εἰ πια]απι εἰ ππε[ρΙ]απω εἳ πναπι εἳ Ιεσαπιπαπι οὀἵροΓα, 

[νο τη απΏΠπαε {αουμ]ίαΐε [νε ἆμορις [νε ἴπῖρας {να 

ΡΙανῖρας 1ρ[ογαπα ἀἰδποίῖο Ῥγοᾶςαί, Όπιπε απἴεπι Ἰοπιῖ- 

ηθς Ῥετᾶεφμο ΠΡΙ ρεγ[αα[εταπί, εἰ πιοίυπι εἰ εαΠ[σπι εί 

Πσπαπι, εἰ Ίιαεο 1ρία Ῥταεάϊοία, εἰ πιεηίεπι. εἰ πιεπιογῖαπι 

εἰ οοπβ]Ίαπα ε[[α, ατιαε Ργαείει αἰία ππυ]ία {αμ [ας 6γευ-- 

ἵεχο οοπαίΐας εἰ Α[εἱερίαάες, αο Π πα]]α βΠί. ἨΗ[ς ἰσίίαχ α 

ΠοῬῖθ Ργορο[115, Ίαπι ππεα μἶάεπι {επίοπίία ἀἰ]αοίάππα ε{ί, 

ευ]α5 το ρταίία ἵπ Άπο ἀοοίίπαε [αἱ εἀ]ίας αὐ[ογίρ[ενιε 

Ἡ]ρροοταίεθ: φµαε εἰ ομῖδις «οβπο/ΓοπειΣ, οπιπῖδις ἀαίμτ 

εοβπο[εεγε,.. «πε ἀεοεί πιεβίοιπι αχ ορετα, ἁποίο αἳἲ 
᾿ . 



Αάπ ΙΗΓΡΗΕΙΟΝ 818541. ΤΠΟΠΜΙΝΗΠΜΑ 4. 6 
ιτ ἃ, 

Εὰ. Οµατι. ΧΠ. Γ145. 43.] Εά. Βαῇ. Υ. (9666. 
- - ΄ 3 ᾿ - / 

τῶν παθών, παραβαλόντα τὰ κατὰ τὸν νοσοῦντα νοσήματα 
’ - -” ε ., - 

φαινόμενα τοῖς τῶν ὑγιαινύόγτων καὶ Θεωροῦντα τίνα μὲν 

ὕμοία, τίνα δὲ ἀνόμοια τὴν γνώσίν γΣ καὶ αὐτῶν καὶ τῶν 
3 « , ε Π ” ; 3 ; ἀἃ 

ἄλλων απαντων υπερβαίγξιν, αἰσθησει τὲ καὶ }νὠωμµήν Χα 
”, « », 

; 

εἴ τι δύξει ὡς ἄλλο πρὸς τούτοις χοινὸν ἁπάντων εἶναι ᾳὐσευ 
ς , 3 ’ ” - « 

πριτήριον, ὁμοίως κακείνοις εἰς τὴν τῶν εὑρημένων κρίσιν. 
5 ο) ’ ” 5 2, . ς 

ὡς τὸ γιγνωσκειν εχομεν ἅπαντες ἄνδρωποι, ὡς μὲν καὶ 
”- ” .) -” . 3”, ΔΝ “/ 3”, 

α]μεῖς εἰς τα τῆς τεχνής έργα, τὴν μὲν οἷον ὕλην ἐχοντὲς, 
Δ 3 α) 3 4 ο ο) 4 έ ” Λ 3 - η 3 

τα αἰσθητα, ἓν οἱς φησιν α καὶ Όεγειν καὶ ακοισαἰ ἐστε. 
η Π 2 ; 

τὴν δὲ τούτων αριτικὴν διττὴν, αισθησίν τε καὶ γνώμµην, 
.. .) ” 3 ’ ο” 3 ΄ 3 .] [ο] Π - 3 ” 

ἆς δια τῆς ἐχομένης ῥήσεως ἐδήλωσεν εἰπὼν, ἃ μαὶ τῇ ἄκοη 
-” ς -” [ 3 3 ’ ες 

καὶ τῇ ῥινὲ καὶ τῇ γλὠττη ἐστὶν αἰσθέσθαι, ὑπηρετούσαις 

ἀμφοτέραις, ἐναργώς μὲν τῇ μνήμη, εἰ δὲ τινα καὶ ἄλλῆν 
- ’ ε] 3 , « - ο. 

ἐπεισάγεταί τις δύναμιν, οὐκ ἐκείνην ἡμών ἀρνησαμένων, 
Δ . / - 5 [ Ν 

ἐαν οὕτως φαίνήταυ χρήσιμος ὑποχειρισμῷ ὑπαρχουσα. δια 
υ ” Π Πω -- -- 

γαρ τοῦ φαναι, οἷς [15 ] /ινωσχόµενα πᾶσίν ἐστι γνῶνας, 
' , ' ᾽ ͵ Ἀ ὁ.. ο ς 
περιέλαβε μὲν καὶ τὴν γνωµην Ἠἢ ἐξουσίαν δέδωκε τοῖς ἠγου- 

αΠεοίαππι ἀΙδπο[ίοπε Ῥεϊποϊρίο, αρρατεµίες αθᾳχοῖαπς 46” 

εἴας [αποταπι α[Τεοίῖρτς οοπιραταπίθα, εἰ ααἲ βπ]ος Πἠέ 

εἰ ααϊ ἁ[μαιί]ες [ρεοι]οπίεπας εοταήι εί αονάπα ὀπιπίαπα 

εορη]οπεπι απ Γεπ[α΄ ἔππι πιοπίο ἱγαπδόδεπάετε; εἰ Π 

απαπι οεπ[αετΙξ Ῥταείεν ας α]ίαπι οοιπππάηεπι τεταία Οἵπι-- 

πῖαπι ]άάΐσεπι ο[ε Ἠηαίηγα {ασα]αίθιη, ας 1Πί5 Ῥεγαθηε Ἱπ- 

τεπίοταπι ]αά]οίαπα, τί εἰἶαπι οοσπο[εετε οΠΠΟΙΙ Ποπι]ηέ8 

Ῥρο[απῖ, πῖ. εἰ ποῬἹπ ππεάἰοῖπαε ορετῖδας Ἠαδεπίες ἵαπι- 

αἴσπι απαϊεγίαπα 4πας [αὓ Γεη[ας οαά α πε, 118 γετρῖς: ομαε 

ἔαπσετε εἰ αμάϊἰγο Ἰΐοει; Ἱαά]οαπαϊ νετο Ἰαδο '{σοα]ίαίετι 

ὀἀωρίίσεπι, Γεπ[άπα εἰ ππεηίεπι, ἆμας εαάεια ἴεχίας [εγίο ἆε-- 

οἸαταναί, θαᾶπι ἸποιΙξ: φμαε αμάϊεμ εἰ οἀογαιι εἰ δι 

[επιῖγε Ιΐοει.  Ὀιχῖαιε [απο ππειποι]ᾶο ΠΠαπΙ[ε[ίε Γαὐ[ε- 

ν]εηθας. Θἱ αἰΙδ γετο αἰῑάπι ᾳπαΠᾶαπι {ασπ]αίεπη ΙΠίτο- 

ἀαχεῖ!ῖ, 1]]απο πο πϊπἶπιο Ῥτοραιεγίπηςς, {4 Γαρ]εοίαε πιᾶ- 

Τετῖαε π]]5 εχββαϊ, Ἠῖ επἶπι ρτοπιαποῖβ[ῖδ: όµαε ει οῖ-- 

δις εοβπο[οµπΕµΥ, οπιπίδως ἀαειγ «οβκο/οεέτεν θἳ ππεπίεῖα 

οοπίρ]εκας ε[ι, νε] εἴῖαπα οὐποε[Πί, απριταίας αΠᾳ παω εί 



669 Γ44ἨΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 
Εὰ. ΟἨαχι, ΧΙ. [49.1 Εά. Ῥα[, Ῥ. (666.) 
µένοις εἶναί τινα καὶ ἄλλην κριτικὴν δύναμιν καὶ ἐπιδει- 

κνύειν ἡμῖν αὐτήν. τὰ μὲν ἄχρι δεῦρὸ κατὰ τὸ βιβλίον 
“Ιπποκράτους }εγραμμένα κοινῶ τῆς ἕλης ἰατρικῆς ἐστι καὶ 
διὼ τοῦτό γε ἔφην αὐτὰ προοἰµιον μέν τι πάσης τέχνης εἷ- 
ναι. τούτων ὃ᾽ ἐφεξῆς ἐπὶ χειρουργίαν αποχκεχώρηκε καὶ 
ταύτης ἃ κατὼ τὸ ἐηπερεῖον ἢ µανθάνειν ἡἢ πράττειν ἐξ ἆρ- 

χῆς οἱ κατὰ τὴν τέχνην ἀσκούμενου δύνανται. καὶ μὴ νο- 
µίσῃ μέ τις παρὰ τὸ ἐμὸν ἦθος μεμηκυγκέναι τὴν ἑξήγη- 
σιν. ὕσοι γὰρ κοινοὶ λόγοι τῆς ὅλης τέχνης εἰσὶ, τούτοις 

προσήκει µακρότερον ἡἢ κατὰ τοὺς ἐν μέρει λέγεσθαι, καὶ 
µάλισθ᾽ ὕταν αὐτοὺς ἕν τιν πραγματεία διέλη, µηκέτι μέλ- 
λων αὖθις ἐρεῖν αὐτοὺς, καθάπερ κἀγὼ προήρηµαι κατὰ 
τὴν τών “Ιπποκράτους βιβλίων ἐξήγησιν ἅπαντα μὲν ὅδια- 

κρίνειν αἰσθήσεί τε καὶ γνώµη, τῶν ὃ᾽ εἰρημένων ἄρτι λό- 
γων µηκέιι μνημονεύειν. οὐ μὴν οὐδὲ νῦν ἀξίως αὐτοῦ τοῦ 
πράγματος ἐμήκυνα τὸν λόγον. ἠἐνὸν γάρ µοι δισλθεῖν τὲ 
ἅμα καὶ κρῖναι τὴν γεγενημένην διαφωνίαν περὶ τοῦ τῶν 

8ἰἶαπι ε[ο Ἰαάϊοαπάϊ {αου]ίαίεπι οἱ ἀρίαπι Ποβῖ ΡΤΟΡΑΤΕ. 

Όμαε ἀρῖίας Ἠμομδᾳπε Ἠοο 1π Ηὶρροογαιῖς Ηνχο Γοπῖρία [απί 

πἆ πιαίεγίαπι ππεάἶσᾶπι γη]ςδο τε[οταπίασς αίαιε 1άοΐσοο Τρία 

τοί]μς ατ5 Ῥτοοεπηίαπι αποάἆααι είζε ρτοπιποϊαν]. Εεἴῃ-- 

οερς απίεπι αἆ ολγιγρίαπι Ῥτοσεί[Πί, εἰ αἆ εα ᾳμααο μα]α5 

Γαπῖ ατί15, ᾳπαε ἵπ οΠιοῖπα πιεά]οί αμῖ ἀοετε απῖ {8ςεξε 

Ῥο[απι αι ἵπ ατίο αΏ ΙΠΙΙο εκετοεηίηγ. Αἴαπο Ἠεπιο 

εχιβΙπιανετΙέ, εκρ]οαΙΙοπεπι πιο Ἰοηρίοτεπι Ῥιβεῖες επι 

ΠΊΟΓΕΠΙ Γεο][Πε. Όυπας πᾶπιᾳθ {οίῖας αΓΙΙ5 οΟΠΙΠΠΙΠΕΡ Γαηἳ 

Γεπίεηί]αε, 1Π Ἠϊ5, ᾳπᾶπι 1π Ῥραγιοπ]ατ]βας ΡΥΟΙΙΧΙΟΓΕΠΙ αΡρ- 

Ρε]]ατῖ οοη/[επίαπειη ε{[, 4ο πιακίπιε 4 πππι φμῖ5 αἰαπο 1Η 

οΡρετε ἀρίας ἀῑ[Ππκετῖ, πο απιρ]]αθ ϱα5 τυχ[απ εχρ]σᾶ- 

έωτας, απεπιαάπιοάσπι εἲ ερο Ῥεϊπιππη ἆπ Ἱογπα Ἡρτογαπι 

Ηιρροογα[ῖ εκρ]ἰραίῖοπε Παϊαῖ απἶάεπι οπιπία {μπι [επ[α 

ἴαπι πιεηῖε ἀἰρηοίοετε; εΔΓμΠι ΥεΙΟ Ύιάδ τεμ] [επίεη[1Δ-- 

τπτ Ἠπυ]]απα απιρΙΙς ππεΠ{Ιοηεπα {αοετε, Ἀοηῦ ἵΑπιεη ἵμπο, 

πεφῦε Ἠππο ῥρτο ρμας ταῖ ἀἱρηιίαίε οταΙοπεΠ ργοαΣῖ, 

Οπααπι επῖπα παῖμῖ Ἰσεαί ογίαπι ἆε Γαοα]ίαι απιπιαάωπα 



καπ’ ΙΗΊΤΡΕΙΟΝ ΒΙΒ 1. ΤΠΟΜΙΝΗΙΜΑ «4. 062 

Εὰ. Οµατῖ. ΧΠ. [48.] Εά. Βα[, Ύ. (666. 
:. ψυχικών. δυνάμεων αλ ζαῦ βέλτιον όν πρὸς τὴν τοῦ 

᾿ποινοῦ λόγου πραγμασείαν ἀναπέμψαι τὸν βουλόμενον ἄκρι- 

βέστερον ; περὶ τούτων ο να, διερχομένης δὲ τῆς ἄλλης 

ζητήσεως ἐν τῷ λέγειν, απὺ τῆς τοῦ ὁμοίού καὶ ἀνομοίου 

θεωρίας. ἄρχέσθαι, διὰ τὸ μὴ πάνυ τι διηρὑρμμίνος νοεῖ- 

σθαι πᾶσιν; ὕει εἴ το διαφέρει τοῦ ὁμοίου τὸ ταὐτὸν, ἑκὼν 
καὶ ταύτην παρέλιπον ἐν ἑτέροις ἐξειργασμένης: ἐμπίατὸ 
}ὰρ εἰς τὴν έν αυτῆς σκέψιν ἄλλα τέ τινα ἃ καὶ ταύτην 

παρέλιπον, τὸ πότερον ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἢ ὁμοίοις αἳ τηρήσἒις 
μὲν τοῖς ἐμπειρικοῖς γίγνονταυ. τινὲς μὲν γὰρ καὶ αὐτῶν 
τῶν ἐμπειρικών ἐπὶ τοῖς ὁμοίοις ἔφασαν, οἳ δὲ ἀκριβέστεροῦ 
τὴν ἀκο]ουθίαν διασώξοντες ὅλης ἑαυτῶν τῆς ἀγωγῆς ἐπὶ 

τοῖς αυτοῖς φασι τὰς τηρήσεις ἁπάσας γίγνεσθαι, τάς τὲ 

παθογνωμικὰς ὀνομαζομένας καὶ τὰς προγνωσιικὰς καὶ τὰς 
Φεραπευτικᾶς. «ἰωνα φρενετίζοντα Θέωνι φρενετίδοντο, κα- 

Θόσον ἀμφότερου φρενετίζουσι, τὸν αὐτὸν εἶναι. τινὲς ὃ᾽ 

οὐδ᾽ ἁπλῶς λέγεσθαί φασι τὸ ὅμοιον, αλλά καὶ νοεῖσθαυ 

εἰ εχκρ]ίοαγο εἳ βπιπ] ἄεοεσπετο, αλα ἀαχὶ απἱ αταπι 

ποοιτα[ϊοχεπα ποὐῖαπα ἀε[μάεταί, εαπ, αἆ οραδ ἆθ οοπι- 
τηιηϊ Τ8ΙΙοΠ6 τεπιί[εγο, Ἰπίεγοεάεπῖε Ὑετο αἰία Ἠδο ΊῃΠ 

εχία 4παε[βΙοπε: α [πι] εἰ ἅ[πε[ὲς ἴπ[μεοιίοπε εποτ- 
ἀἰεπαᾶιεπι εῇε; Ρτορίετεα αποά {γεπεπ!ίῖας αγιοα]αίε ποπ 

οπιπῖρις Ἰηποίε[οίε, ΠΠ απα Πί Ππίες Ιάεπι αο Πἴπ]ε ἀΠῑε- 

τεηίϊ]α: Ίαπο 4άοφιμε εοµ[α]ίας ομῇ, ας Ἱπ οοπιπηεΠία-- 

6 αοευταίε ἱχαοίαίαω,  ἃαπι ἂἆ εἶας απἰπιαάνετβοπεπα 

εἴῖαπῃ α]ῖα απαεάαπι «οἰποϊἀαπῖ αάαα ρταείετα[ι εἰ Ἠαπε, 

πἰταπι εοταπιάεπι νεὶ Ππιίαπι οΡ[εγναοπες Παπί, Εί 

οετιε απἰάαπι επιρ]τ]οϊί Επιϊ]α οὐ [εγναπᾶα ε[[ε ρτοβτεπίυ”ς 

απ]άαπι γετο α4οςιχγαϊίίογες ΠΠϊνεγίαε [μας Γεοίαε ἁἰ[οϊρίϊ-- 

παπι [ετναηίες, εοταπιάεπι οεπ[{εηπί οΡ/[ετγαίΙοπε5 ΟΠΙΠΕΒ 

ε[[ε {αοϊεπάας, Ίαπι ραἰμοσποπιῖσαθ αβρε]]αίας, ἴππι ΡΓοΡΠΟ-- 

Πῖσας, ἴωπι ἴΠεταρεμίίσαδ; εἰ ἨὨίϊοπεπι Ρητεπῖβομπι εαπι- 

ἀεπα ε[[ε αἴηιε Τ{εοπεπι Ρ]τεπ]άε ]αβοταπίεπι, Φααίεπας 

αππρο ῬΡ]ιγεπϊμάε ἀείίταηί, Νοππι]Ι γὙετο πεπο Ππηῖ]θ 

Ππιρ]οῖίες ἀῑοί ρτοβίεπίας, {[εά ἆποβις πιοᾷίς εἰ ἱπίε]]ρὶ 



604. Γ44ἨΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 
Εά. Οματί, ΧΠ. {10. 4.1. Ἐά. Ῥα[. Ύ. (666.} 
καὶ Λέγεσδαυ διττῶς' ἓν μὲν γὰρ ὅμοιον απαραλλακτον 

φοεῖσθαι, καθάπερ τοὺς «ιοσκόρους, ἕτερον δὲ οὐ τοιοῦτον, 
ἆλλ᾽ ἐν ᾧ τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἠττόν ἐστιν. οὐ μὴν παρὰ τοῖς 

παλαιοτάτοις ἐατροῖς τὲ καὶ φιλοσόφοις, ὧν ἔτι συγγράμ- 
µατα διασώδεται, τοιαύτη χρῆσις εὑρέσκεται συγκεχυµένως 
καὶ ἀδιαρθρώτως χρωμένων αὐτῶν τῇ τῶν ὁμοίων προση- 
γορίᾳ. ποτὲ μὲν ἐπὶ τῶν αὐτῶν εἶδορ ἐχύντων ἀπαράλλαν" 

τον, ὡς τὸν ἀριστερὸν ὀφθαλμὸν τῷ δεξιῷ, Θεωρουμένοις 

ἀμφοῖν ἐφ᾽ ἑνὸς ἀνθρώπου, ποτὲ ὃ ἂν καὶ ἐπὶ διαφερὀν- 
των ἀνθρώπων, ὁ μὲν γλαυκὸς, ὁ δὲ χαροπὸς ἢ µέλας, 3 

καθόσον ὀᾳθαλμοὶ καὶ τούτους ὁμοίους λέγουσιν εἶναι, μᾶλ- 
λον δὲ αὐτοῖς ἐστι καὶ συνηθέστερον τὸν γλαυκὸν τῷ γλαυ- 
πα, τὸν Ἰαροπὸν τῷ χαροπῶ λέγειν ὅμοιον, καθάπερ 7ὲ καὶ 

τὴν ῥινα τὴν μὲν γρυπὴν τῇ γρυπῇν τῇ δὲ σιµῇ τὴν σιμὴν, 

τῇ δὲ εὐθείᾳ τὴν ευθεῖαν ὁμοίαν εἶναι. 

ἕ. 

[14] Τὰ ὃ) ἐς χειρουργίαν κατ ἰητρεῖον. 

οἱ επαποῖατῖ: ππο απἶάεπι βπη]ο ἀπίε]Πσίίαχ, αποᾷ πια]]α 

το ἀῑ[ιάει, απεπιαάπιοάσπα Οαῇου εἰ Ρο]ας; αἰίεγο Υετο 

ποΏ Ἠη]αςπιοᾶῖ, ΤΘΣΗΠΗ 1 9πο εἰ πιασὶς εἰ παῖπις ει, Ίο 

(απιεΏ εἰ αραιά νεία[ή[ππιος πιεᾷῖοος εἴ ΡΗΙΙοίορ]ιος, απο- 
ταπι αἆμπο εχ[ίαπί ορετα, ἸΠα]αδπιος1 πιϊ Ματ α[αχραί1ο 

οοπαρεσίίας, απππω 1ρ[ οοπΓα{ε αἳ οἴττα ἀῑ[ποίίοπεπι βπιῖ- 

απ αρρε]]αίίοπε πἰαπίμγ; αἶῖας απῖάεπι 1π 15 απ Γοχ- 

παπα ΓοχΗαπίέαν πη]ηῖπιε ἀἰ[οτεραπίεπι, τί Ππῖβνγαπα οσα] ατα 

α ἀεχίτο, οὔπι ΠΙΟ 1Π Πο ΠἨοπι]πο [ρεοίαπίασς α]ῖας 

νετο υξί ἀϊνετ[ς 1π Ποπήπίραβ, Ἰϊο απἶάεπι σ]αποις, 1]ε 

ψετο οαε[ίας ϱῇ, απ! Ἠπῖσεγ, απἲ απαίεπας οομ]1; αἴφτο ΊιοῬ 

Ππιῖ]ες ε[Το ἀἰ]ιάϊσαπί, ΘῬαίϊας ἴαπιειπ 1ρ[ς εἰ πτηασῖ οΟΠ- 

Γαείαπι ε[ι, ϱ]αμοιπι σἶαασο εἰ οαε[ιπῃ οαε[ο, ααεπιαάπιο- 

σπα οἱ πα[ααι απποιπι αἆππσο, [παπα πιο εἰ τεοίιπα 

χθοίο Πιππί]επι Ρρε]ατε, 

πώ 

Όμαε αμίεπι αἆ εΠγμτρίαπα ἴπ πιεαϊοῖ ο[Πείηα /ρεείαμ!. 



ΚάΤ’ ΙΗΤΡΕΙΟΝ Π1Ρ4. ΣΠΟΜΝΗΜΑ 4. ϐ085 
ΓΕ. Οματῖ, ΧΠ. [11.] Ί Εὰ. Βα[. γ. (666. 607.) 

ἳ τοιαῦται βραχυλογίαι προδήλως ὑφ᾽ ἑκόντων γίγνον- 
ται, ἀσαφῶς ἑρμήνεῦσαί τι βουληθέντων. ὅπου γαρ ἐνίοτε 

μὲν ὀνόματος ἑνὸς ἢ ῥήματος ἡ δυοῖν 3 τὸ πλεῖστον τριῶν 
προσθέσει τὸν λόγον ἐργάσασθαί ἐστι σαφη, πώς οὐκ ἄν 

τις ἀσάφειών ἐπιτηδεύεσθαι φαΐη τοὺς οὕτω συγκειµένους 
λόγους; ἐγω γοῦν ἐρῶ τὸν τύπον τῆς λέξεως, ᾧ τις ἂν 
χρησάµενος ἡγήσαιτο σαφῆ τὸν λόγον. ἔσται δὲ τοιόσδέ τις” 
ἡ μὲν ἰατρικὴ πᾶσα κουὸν τὸν σκοπὸν εἰς τὰς διαγνώσεις 
τῶν παθών, ὁμοιότητά τὲ καὶ ἀνομοιότητα πρὸς τοὺς Ὅγιαί- 

νοντας ἐκ τῶν ἐναργῶς αἰσθήδει τὲ καὶ νοήσξι Φαινο-- (667) 
µένων, τήν τὲ εὕρεσιν ἴσχούσα καὶ τὴν κρίἰσιν. ἐγὼ δὲ 

ταύτης ἐρώ τὰ καϊὼ χειρουργίαν μόνον, ἅ ἐν ἰατρικῇ δύ- 

γαται δείκγύσθαέ τε τοῖς μανδἀνουσὀ καὶ περὶ τοὺς πάσχοχ- 
τας ἐνεργεισθαι. οὕτως ἄν τες μὲν εἶπε σαφώς ἑρμηνεῦ- 

σαι βουλύμενος.. γῤάφουσιε ὃ᾽ ἔνίου τοῦ κατ᾽ ἐητρεῖον ὀνύ- 
µατος τὴν ἐσχάτην συλλαβὴν διὰ τοῦ 4 καὶ εἰ ᾿βούλη, 

κατὰ τὴν ἰατρικὴν, οὐ κατὰ τὸ χωρίον, Ὁ καλουμεὲν ἑατρεῖον, 

Ππι]ασπιοάί Ῥτεν]]οηιεπβαθ ἃ οοπ/[α]Ιῖ Ρετ[ρῖοαε ΡΓο- 

εεᾶσπί, ο,[ομτο απἷά επαποῖατο νο]επδας. Ὁδ παπι 

ΠΟΠΠΙΠΩΠάΠΙ ἨΠΙή5 ΠΟΙΗΙΗ18 ααί νετὺί αι{ ἄποταπι απῖ 

αἆ [απιπιαπι ἵτιαπι αἀ]εοίοπε ἀϊ]ποϊάαπι οταίῖοπεπι οοΠΠ-- 

οεγε ἀαίασ: «πα ταίῖοπε απῖδ ποπ οβ[ουτ]αίοπι Γεοίαεὶ ἀῑκο-- 

τῖῖ νετοῖς 1ΐ{α οοπ{εχί]5: Εσο οετίε Τεχίις ἵγραπι {απι ἁῑοίιι- 

ταδ, 4πο ααἴοππαπε [ας {αεγίς, ἀι]αοϊάσπι πονεσιῖ ογαίἵοΠεμη, 

Πιο αἀίεπι {α[ῖς ετῖξ, Ὀπινενία πιεάϊοῖπα αἆ αΠεείαιιπα ἀϊρπο- 

1οπας, [αποτιπι ἔππι Πιηϊαάϊπα ἔππι αἱ [Πα αάἶπε, Ῥες 

εα 4παθ οἱ Γεπ[α εἳ πιεηίο ἀερτεμεπάππίατ, οοπβαπα, Τη-- 

νεπίίοπεπα αἳ αά[σίαπα ἀῑπσιί. Ἐδο Υετο 4παε εἰήτατρῖας 

Γαπί εχ[ε(ιᾶτ 9πάε 1Π πιεᾷ]οθίπῖπα ἀῑ[οεπεῖρας ἀεπιοη[ιτᾶ- 

το εἰ οἶτοα πποτρῖς αΠεοίος ορετατῖ ρο[απιαδ. ΘΟμίομπιφε 

ἁϊ]ασϊάϊς νετρῖς εχκρ]ίσβτα γνε]ῖε, Ἱία Ἰοφπετείατ. Βοπϊριπί 

απίοπι ποηπα]]ϊ Ῥο[ίχεπιαπι ΠοπΠΙ9 κατ ἐητρεῖον πιεᾷῖσα- 

ττῖηαο [γ]]αραπι Ῥετ η, κατ ἰητρείην, ἃο [ νε]ῖ Ίπ πιεᾷί- 

οἶτα, ΠΟΠ 1π Ίος 41επΙ {ατρεῖον, ππεάϊσαἰγίπαπα ΝνΟΕΟΙΙαΙΠΗς, 

Ιπιετργείανϊ, αααῇ Πα ἀῑκετε,. Όιαε αἆ ομϊταγρίαπι ατίι5 



6ου 144ΗΝΟΙ ΕΙΣ το ΙΗΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣΣ 

Εὰά. Οματι. ΧΠ. [14.1] Εᾱ. Βαί. Τ. (667.) 
ς ι α ν αἱ ᾿ 3 . Ὁ . 

ὠσεὶ καὶ οὕτως εἰρηκει' τὰ ὃ ἐς Χειρουργίαν τὴν κατ 

ἰατρικὴν τέχνην ἐστὶ ταδε" «φαίνεται δὲ ἑξῆς ὁ τοῦ βιβλίου 
.] ” 3 3 η) αλ, 1 ΄ 3 ] .) 3 .. 

συγγραφεὺς, εἴς αὐτὸς ὁ Ιπποκράτης ἐστὶν εἴθ᾽ υἱὸς 
3 - ι) -” -” ων 

αὐτοῦ Φεσσαλὺς, οὔτε πασῶν τῶν κατ ἰατρικὴν χειρουρ- 
γιῶν μνημονείειν οὔτε τῶν κατὼ τὸ ἰατρεῖον, αλλὰ καὶ 

ι -” Γ.. - ε] 3 

τούτων αὐτῶν ὅσαι τοῖς εἰσαγομένοις εἰσὶ χρήσιμοι. καὶ 

μέντοι καὶ ἡ ἐπιγραφὴ τοῦ συγγοάµµατος ἐντεῦθεν ἐγένετο 
Ἂρ , 3 .’ 3 ͵ ” ἃ ο 
1) παραπλησίως ἐς ὕστερον ἔποιῆσατο 4ιοκλης καὶ Φιλοτιμος 

ΜΜΕ ’ τ 9 Ἀ / Ἀ η ” 3 
καὶ Ἰζαντίας. εἶχε ὃ ἄν τἐλξωτερον, 3ν περὶ των κατ 

ἐητρεῖον ἐπεγέγραπτο. Θαυμάξω δὲ ᾿ 4σκληπιάδου τὴν μὲν 

κατ ἐπτρείην γραφὴν φυλάξαντος, σημεῖον δὲ αὐτὴν οἰομέ- 

νου περὶ τῶν αὐτῶν κατὰ τὸ ἐητρεῖον. τὸ γὰρ κατ η- 
τρίην ἐστὶ τούτου σημαντικὸν, οὐ τὸ καε ἰητρεῖον, ἵνα τις 

ἰατρεῖον τῶν νόσων ἰατρίην ἀκούση. τὰ μὲν δὴ τοιαῦτα 

περὶ τῶν ὀνομάτων ἴσχει τὴν σκέψιν, ὦν ὀλίγήη φροντὶς 
” ῥ Π αγ « 

τοῖς σπουδάξουσυ τὴν τῶν πραγμάτων αλήθειαν. }Ἰ δὲ 

πιεζεπάῖ ρατίεπι [ρεοίαπί, Ἠαεο [απῖ. Αποῖος απίεπι ΠΕτί 

ἀείποερς ἀεοἰαταίατ (ᾖνε 1ρίε Πἰ Ηιρροοταίες [νο Τµεί[- 

[αἱα5 εἶας Β115} πεφαθ ΟΠΙΠΕΦ πιεάῖσοαα οταγσῖαο ορεΓα- 

Ώοπεςδ, Πε(Πθ τες αἆ πεάΙσαἰγίπαια [ρεοίαπίες πιεππογίαε 

Ρτοά(άϊ[Πε, [εὰ ες Ἠῖ 1ρῃς ᾳπαεοµπιφµε Βτοπίρας 1π α{α 

{αμῖ.  Αἴαπε εἰῖαπι 1πάε Πδτά α]αςδ ατίεπι ἀασῖῖ, Ύεπι 

Ρο[ιεα Ὠϊου]ες, Ρ]οῦπωας εἰ Μαπίϊα οοπ(μἰαετααῖ. Ρ]α- 

πίας αιίεπι ΙΠ[οπΙβί ροίαῖῖ περὶ τῶν κατ ἐητρεον, Π ἆε 

16 4παε 1π πιεᾷῖοὶ οΠιοῖπα [ρεοίαπίασς Πα Ιπ[οπ]ρ{είο. ΜΙ- 

τος απίεια Α{οἱερίαάειι ααὶ ἐαϊαπι απἶάθπι κατ ἐητρείην, 

αμαε ἵπ πιεάἰεῖπα [μεείαπεμτ, Γετναπάαπι εἶο οεμ[εί; Εία- 

Ίηπι Ύετο περὶ τῶν αὐτῶν κατὼ τὸ ἐητρεῖον, ἄε τς φµαε ἴπι 

πιεαϊἰοί ο[[Ποίπα [ρεείαπιμν [ρηϊ[οατε. Ἐτίοτ επῖπι Ει]ης 

κατ ἰητρίην πιεάἰείπαια» ποι αἶτες ηπά κατ ἐητρεῖον πιθ- 
ἀῑοί ο[μείπαπι Πση]ῃοαϊ, απο αιῖ ζητρεῖον πιεᾷϊοί οἰΠοῖ- 

πα, ζητρίην πιεάἰοίπαπα πιοτροταπα πιεάιοαίτίοεπι 1ΠΙΕΓ- 

Ῥτείείαγ. Αίαιε ργο[εοίο Πα]αδπιοᾶί ἆε ποπαϊπῖρας ἀῑ[ος- 

ΡίαΙἴοπειη οομἱπθμε, ἆε αῖδας ραιοῖί [οἰ]οῖ [μπί, φαί 
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αὐτῶν τῶν προκειμένων διδασκαλία καια τὴν ἑξῆς λεξιν 

ἄρχεται. 

στ. 
ὠ ς . »ν Π ήδ 

Ὁ οσθενέων, ὁ δρῶν, οἱ ὑπηρέται, τὰ ὄργανα, τὸ φως, 
υ, ” Π « ο ον Δ ” Ἆ 

ὕκου, ὅκως, ὁκόσα, οἷσιν, ὅκωςν ὁκότὲ, το σώμα, τα 
5, ΄ « ’ 

ἄρμενα, ὃ χρὀνος, ὁ τρόπος, ὁ τόπος. 

4ιὰ ταύτην τῆς ῥήσέως ἅπαντο διῆλθεν, ἐφ᾽ ὧν καὶ 

δι᾽ ὧν καὶ περὶ ὧν τὸ χειρουργικὸν µέρος τῆς τέχνης κατα- 
γίνεται. διέξεισι δὲ ἐφεξῆς ὁποῖόν τὲ τῶν εἰρημένων ἕκα- 

στον εἶναι προσήκευ καὶ καθ ὄντινα τρόπον 1 χρόνον 

εἰς χρῆσιν ἄγεσθαι. ἔστι ὃ᾽ αὐτῶν τὰ μὲν πλεῖστα σαφῆ, 

καθώπερ ὁ ἀσθενέων καὶ ὁ δρῶν καὶ οἱ ὑπηρέταυ καὶ τὰ 
ὄργανα καὶ τὸ φῶς. καὶ μέντοι καὶ αὐτὸς ὁ συγγραφεὺς 
ἑξῆς ὑπὲρ αὐτῶν διῆλθεν, ὕπως μὲν ἑαυτὸν χρὴ παρέχειν 

τῷ ἰατρῷ τὸν ἀσθενοῦντα διδάξας, ὅπως δὲ δεῖ τὸν ἰατρὸν 
ἐνεργεῖν ἀμφ) αὐτὸν, ὅπως δὲ τοὺς παρόντας τούτῳ ὑπηρὲ- 

τεΤΏΙΙ γνετ]ἰθίεπι πεσοϊιαπίηπτ, Όπαε νετο Ρτοροβία [αηἳ, 

εοτυπι ἀοοίτίπα {εᾳαεηΙΙ ΟΥ8ΙΙΟΠε οχοτά1ἴπτ. 

ΤΙ. 

«4ερτοίαπο, αβεηο, πιϊπίγὶ, πιαελπαπιεπία, Ίμππει, μδὶῖ, 

φμοπιοᾶο, φμοῖ, αφ µίδμα, Φμο μαοίο, φμµαπᾶο, οοτρµς, ἵπ- 

[ἔχωππεπία, ἔεπιρμς, πιοἆμς, ἴοοις. 

Ἠοο ἰεκία οπιπία ρεγοεπ[α]έ, ἃ οαἱθηδ, ῥρεγ ᾳυαε εἲ 

Ἰπ φὐ]ρως ομΙγαχβίοα ΠιεάΙοῖηαε ραῖ5 οοοµραίατ. ΕΒεϊπάο 

πατταί ϱμαἱε ῬγαεΙοίοχαπι ππαπιφιοάφαε ε[ε ἀεοεαί, εί 

ᾳποπιοάο εἰ αᾳἩο {επιροτε αἆ [απ ἀποὶ, Ἐκ 5 Ρ]ηγίπια 

πιαη]{εβία [απΐ, Ποαί αεστοίαηΏΒ, αΡεΠΒ, παηϊβτι, ππαομῖπα- 

πιεπία, Ίαπεη. ΕΙ [αηε Τρ[ε 4ποφπε αμοίος 1π Γεημεπ!] - 

Ῥας9 ἆε 19 ἀῑ[[ετιϊί, αφ ααπι ἆοοι]ί, φμοπιοάο ἀεοεαί 8ΕΡΓΟ-- 

{αΠίειη [ο πιεᾷίοο οῬ[εᾳπεπίἰεπα ρταε[ίατε; ααοπιοάο πιεζ]- 

ομπι οἶχοα 1ρ[απι Ώβετο οροτίεαῖ; εἰ αιοπιοάο Ἠπῖο αᾱ- 
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- ο ο] ” 3 9 - 

τεῖν δεῖ. ὡσαύτως δὲ καὶ περὶ τῶν ὀργάνων καὶ τοῦ φω- 
η 3 Νό ’ ” μὼ ” 

τὸς, αὐτὸς ὕσα προσήκει γιγνώσκειν ἡμᾶς, ἐφεξῆς ἔγραψε. 

μετὸὼ δὲ ταῦτα περὶ ἐπιδέσεως μακρὰν ἐποιήσατο διδασκα- 
λίαν, οὐ κατα τὸ τῆς λέξεως εἶδος μηκύνας" ἐν ὅλῳ γὰρ 

” ’ ] 3 -” .. 

τῷ βιβλίῳ φυλάττει τὴν βραχυλογίαν, ἀλλὰ τῷ βουληθῆναυ 

μηδἐν παραλιπεῖν τῶν χρησίµων. ὅσα τοίνυν ἐκτὸς ἄσθε- 

χοῦντος καὶ δρώντος καὶ ὑπηρετῶν καὶ ὀργάνων καὶ φωτὸς 

εἴρηται κατὰ τὴν προκειµένην ῥῆσιν ἐπισκέψασθαι χρὴ, 

καὶ πρὠτόν γε τὸ πρῶτον ἐν αὐτοῖς εἰρημένον, τὸ ὕκου, διὰ 
” Π -” ’ - ε Ν - ι] ΄ ΄ 

τοῦ μὲν κ τῆς δευτέρας συλλαβης ὑπὸ τῶν {ώνων λεγομὲέ- 

νης, πρὺς ἡμῶν δὲ διὰ τοῦ π, καὶ σηµαίνοντος τὸν τόπον 
ἐν ᾧ κείµεγος τυγχάνει. διὸ καὶ κατὰ πάντων αὐτό τις εἰ- 

ρῆσθαι τών προειρηµένων οὐκ ἂν απὸ τρόπου φαίη. ὅ τε 
Ν ο) - 3 ! , - ’ ο πο. 

γὰρ ασθενών ἐπιτηδείου τόπου ὅδσιται, κἔκληται δὲ τα ασθε- 

γοῦντα δηλονύτι, περὶ ὧν 1 χειρουοργία γίγνεταυ, τούτου δ᾽ 
οὐχ ἧττον ὃ ἰατρός. ὥσπερ γε τα ὄργανα τοῦ προσήκοντος 
τόπου χρήδει καὶ τοῦ φωτὸς δὲ τὸ τεχνικὸν, ὡς αὐτὸ ἐφ᾽ 
ἡμῖν ἐστιν ἐν τῷδε τῷ τόπῳ ποιῆσαι τόδε ἐφεξῆς γεγραµ- 

ᾖαμ1ος Γαυπιϊπίβγατο οοπ[οΠίαΠεΙΠΙ βί, Εοᾶσπι Υοτο πιοᾶο 

εἰ 4ε πιαο]μΙπαπιεπ{1ς εἴ ἀε Ἰαπίπε, απαεοππιάε πο Ποίτε 

ἀθοεαί, 1ρίε ἀείποερς [οπῖρίϊ ρτοᾶιάιί, Ρο[ι Ἠαεο απίοπι 

4ε ἀε]]σαίίοπο Ἰοηραπι ἀοοίϊτίπαπι οοπ/{Η(αῖῖ, ππϊηῖπς ῥΤο- 

ἀποία ογαΙΙοΠΙ5 {οχπια. Δἲ αααεοήπιααε ῬτοροΠίο ἴεχία 

πατταπίασ, Ρταείετ(παπα ἀερτοίαης, ἆσεΠς, ΠπΙηΙΠτϊ, πιαο]-- 

παπιοπῖα, Ι41ΠεΠ, Ῥεγρεπάεπάα [απΐ, Αἴαπε ἵπ Ρεϊαιϊς ὅπου, 

πδῖ, Ῥτίπηυπα ἀπῖετ Τρία τε]αίαπι αιοά Ῥει κα [εουπάας {γ|- 

Ίαμαε Ίοπες, ΏΟ5δ Ρεν π ΡΙοπιΠοΙαηιῃδ» αὐοά Ιοσῦπα, 1 

ᾳπο αιιῖς Πας εῇ, Πρηπϊβσαϊ: Ῥγοϊπάε(αθ ῥγκεάῖο[ῖ5 οπιηῖ- 

Ῥιςψ ποΠ πιοάο 1 αἰίτίραι αααῖς Ρρτοία]εηί. Αερτοίαπ6 

ΠΘΙΙ4ΗΘ 149ΠεΟ Ίοσο ορΏις Ἰαῦεί (αεστοἰαπ[ῖα νετο νοσαίᾶ 

Γαπῖ, ααἴδας πἰπαῖταπη Γαοουχχῖί ομταχρία). Ἠοο αὐἴεπῃ 

ἨΟΠ ΠΙΙΠΗς ππεᾶῖοας, αμεππαάπιοάαπι εἰ Ιπ[τππεπία «ΟΠ- 

{επίαποιπι Ίουυπι ἀε[ιάεταπί, εἰ εκ Παπηήπίρας ᾳποά ατῖβ- 

οἴο[απι εΠ, αἱ 14 Ῥεπες πο8 Πί, εἰ απεπινῖ5 1π ]ουυπι {ε-- 

γαΐατ.  Όποά ἀείποερς [οηδτίις φμοπιοᾶο, ὅκως Ρες κ, 1 
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µένον τὸ, ὅκως, ἡμεῖς μὲν διὼ τοῦ π λέγομεν ὅπως. ση- 
µαίνει ὃ οὐ παρ᾽ ἡμῖν µόνον, αλλῷ καὶ παρὰ τοῖς Ίωσο 
τὴν οἷον ποιότητα τῶν διδασκοµένων πραγμάτων. οὐ γὰρ 
µόνον ὕπου χρὴ κατακείµενον 2) καθήµενον χειρουργεῖσθαι 

Ν / ΄ μα Ὁψ ιο ’ 3 
'τοὺν πεπονθοτα τοπον., ἐπίστασθαι τοις μµανθάνουσι την 

τέχνην, αλλὰ καὶ τὸ πῶς ἔχει σχήματος. οὕτως δὲ καὶ τὸν 
ἑνεργοῦντα καὶ τοὺς ὑπηρετοῦντας αὐτῷ. καὶ τῶν ὀργάνων 
) Φέσις οὗ µόνον ἐπιτήδειον ἔχειν δεῖται τόπον, αλλὰ καὶ 
παρεσκευάσθαι κατὼ τάξιν. οὕτως ἂν εὐληπτότατον ἕκαστον 

εἴη καὶ αὐτῷ τῷ ἰατρῷ καὶ τοῖς ὑπηρέταις αὐτοῦ. Φαἰνξ- 

ται δὲ ἐντεῦθεν παραλελοιπὼς τὸ ἄρμενα συνεπινοεῖσθαιν, 
συν- [16] τίθεσθαι τοῖς ὀργάνοις δυνάµενα. ὅπως δὲ πά- 

λιν αὐτῶν ἐφεξῆς ἀτάκτως ἐμνημόνευσε, µετ ὀλίγον ὀψό- 

εθα. νυνὶ δὲ τὰ συνεχῆ τοῖς εἰρημένοις ἐξαπλωτέον, ἔνθα 

φησιν ὅσα οἷς ὅκως ἀναφέρεται δηλονότε τούτων ἕκαστον 

ἐπὶ τὰ προειρηµένα, ἃ παρασκευασθησόμενα πρὸς τὴν χει- 

θουργίαν προσήκευ γιγνὠσκεσθαι τοῖς µανθάνουσιν, ὁπόσα 

τὲ ἐστι καὶ οἷς τὲ τισιν αὐτῶν καὶ ὅπως χρηστέον, ἵνα τὸ 

Ἠ08 ες π ὅπως Ῥτοπμποϊαηα5, ἈΝοίαί απἴεπι ποπ αραᾶ 

Ὢο5 ἀυπιίαχαξ, {εά εἰ αραιά Ίοπο τεγΗπΙ ἆοοεπάαταπη νε]- 

αἱ απααίειη. Ατιῖς ΠΑΠΙ(ΠΘ ρετ]ίο ποια {[ο]απι αΠεοίαπι 

Ίοεμπα [οἶχε ἀθοεί, μδρῖ ἀεοαπιθεης 8εσετ αιἲ [εάεπβ πιαπα 

οπταπά ας ε{ι, [εά εἰ ᾳποπιοάο Πραταπάμε: Πο νετο εἰ αιιῖ 

ορεταίας, εἴ απ 1ρᾷ ορεγαπ{ά πιη]βχαπί, Μασμιπαπιεπίο-- 

ταπα. 4ποφπε ροβίατα πο [ο]απῃ Ιάοπειπι Ἰάβετο Ί]οομι 

Ροβα]αῖ, [εὰ εἰ ρετ οτάίπεπι αρρατατ]. δίο Ππσι]α ἵτπα 

πηθά]ςο ἰαπι εις πϊπϊβγϊις αἆ ἨπαπΙπα πιαχῖπιε {πεγῖηί, 

6οπ/[ίιαί απίσοπι Ἠϊπο οπηβῇε Ππ[ταπιεπία, πῖ 9«ααε πια] 

οσα πιαομΙπαπιεΏ{ῖδ ππεπίο φοπιρτεΒεπάϊ εἳ αἀπιπιετατί 

αμεαηί, θεά τητ[απα 4ο ραοῖο Ιπογάϊπαίθ οΟΓΗΠΙ πηεπη- 

πετῖί ραυ]ο Ρο[ί ΓρεείαΡίπις. ΊΆαπο αίεπι ρταεζ]οίῖ6 οο-- 

Ἡππα οχρ]εαπᾶα {μπῖ, αΡῖ Ρτοπηποῖαϊ φᾳμοῖ, ϱπἶρας, ᾳπο- 

πηοάο. Ἠαεο πγηΐγαπι Πησα]α πἆ χε Ῥχαθἰείας το[ετι- 

ωχ οπως αἆ ομἰγατρίαπι αΡραταπάας ποί[ο ἆ][οεπίες οΡοΓ- 

{εί αιοῖ απῖ, απῖρας εκ 1ρῇ5 εἰ αποπιοάο πἰεπόαπι: τί 

αμοπιοάο, Ύαιπι Ῥαπ]ο Γαρεχῖας νου, πβῖ, Ῥοβρο[βίαπι 
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μὲν ὀλίγον ἔμπροσῦθεν εἰρημένον, ὅκως, ἐφεξῆς τῷ ὅκου τὴν 
ἐν τῇ θέσει ποιότητα δηλοῖ, τὸ δὲ νῦν λεγόμενον τὴν. ἐν 

τῇ χρήσει. τέτακται γοῦν ἐκεῖνο μὲν ἐπιῤῥήματι τοπικῷ 
τῷ ὅκου, τουτὶ δὲ ἄρθρῳ τῷ διά τίνων ἁρμένων ὀργάνων 

ἐνεργείας δηλώσαι βουλομένῳ. τὸ δὲ ἐφεξῆς εἰρημένον ὁκύτὲ 

προδήλως τὸν καιρὸν δηλοῖ, καθ ὃν ἑκάσιῳ προσήκει χρῆσθαι. 

τῷ δὲ μετὰ ταῦτα κατὰ τήνδε τὴν λεξιν οὕτως ἔχοντα, τὸ σώμα, 

τὰ ἄρμενα, ὁ χρόνος, ὁ τρόπος, ὃ τόπος, εἰκότως ἐξήτηται τίνα 

διάνοιαν ἔχει. καὶ γὰρ τὸ σώμα τοῦ πάσχοντος ἔμπροσθεν εἴρη- 
ται δυνάμει κατ ἐκεῖνο τὸ µέρος τῆς ῥήσεως, ἐν ᾧ τοῦ ασθενοῦν- 
τος ἐμνημύνευσε. καὶ ὃ χρόνος ἐν τῷ, ὁκότε καὶ ὁ τρό- 
πος ἐν τῷ ὕκως καὶ ὁ τόπος ἐν τῷ ὕκου. διὰ τί οὖν φαί- 

γεται ταῦτα λέγων, μειῷ τοῦ καὶ παρύντος ἐμβεβλῆσῦαι 
παρὰ τάξιν αὐτοῖς τὼ ἄρμένα, βελείονα τάξιν ἔχοντα μετα 

τών ὀργάνων τειάχθαι δυναμένων ἡμῶν, εἰ καὶ μηδ᾽ ὅλως 

ἐγέγραπτο, ουνεπινοεῖν τοῖς ὀργάνοιο. αλλὰ περὶ μὲν τού- 

των ἔνεστε λέγειν ὡς τὰς σµίλας καὶ τὼ τρύπανα καὶ τὰ 
»” Ν .. - / ή 

αγκιστρα καὶ τας ξυστηρας καὶ τοὺς μηνι}γοφύλακας, ὅσα 

Ρτοπαποϊαίασ απ Ρροβίυτα; απππι γετο πμηο Ῥτο[ετίας, 1π 

υ[α ἀἱεροβίίοπεπι ἀεο]ατοί, 1ΤΙ]αᾶ ετσο αποπιοάο Ρτο αᾱ- 

νειῬίο Ἰοοί αβί οο]]οσαίαγ; Ίοο απίεπι ρτο αγομ]ο [ει 

γε]αίίνο, ααοά ααἴρακάαπι Ἱπβγαπιεπῖς απ πιαομἰηαπιθΗ 18 

αοἴῖοπες εχρ]ίσατε ἀεσεγιί. ΘΟιοά Γεγῖε ἀῑοίαπι ε[, φµα-- 

ἆο, οεσαΠοπεια αρετία ἀεο]αταί, Ρρετ 4παπι Ππρα]ς α{1 οοΙΙ-- 

νεπ]αΐ. Όπαες γεγο Ρο[ιεᾶ 5 νετρῖφ Ίία [ο Μαβεηῖ, ΟΟΓ- 

Ρις, Ππβγυπιεπία, ἴεπιρις, πποάμς, Ίοοις, ππετ]ίο Ἱπάαραίας, 

αασπαι [οτιαπίαν Ἱπε]ΗσεπίΙαπι. Ἐιεπῖπα οογρας αερτοίπη- 

116 απίε {αου]ίαϊε ρτοπαποἰαίαπα εβ, 1π ᾳπα ἰεχίμς ῥρατία 

αερτοίαπἰῖ ππεπϊηϊξ,  ΆΛίπαε ρεε ααπἆο, ἴεπιραδ; ῬΡες 

αποπιοᾶᾷο, πιοάας; εἲ ρεΓ αλ, Ίοσμς5 Ιπίε]ΠΙρίατ. Όας 1ρι- 

αγ Ἰ]ς Ργο]α[ῖ ασηο[οῖίιν οππα ρτας[επῖ 4ποαπε ἀῑσίίο- 

πε, 1Ρρ[6 Ρταείετ ογάἴπεπι Ππβταπιεπία ΙΠΓΕΓΕΓΕ, 4ᾳ5ε ΡΙ86- 

Παπίίογθσι οτάἴπεια [οτΗαπέας, Π οσπι πιαςμπαιπει ιτ] σο]-- 

Ἰοσαία [πί; απ ΡοβΊπιας Ἠος, εἰίαπι[ί πεφαβίαπι Γετρία 

εἰΓεπι Ππια] οσα ππασβἰπαπιεπἰῖ5 Ππίε]]ίσεγεῖ Ύει πι ΡΟ 

μῇ5 πιασ]ϊπαπιεπιῖς Ἰοεί Ῥτο[ετγε, αἰιοά [οαἱρε]]α, 1εὐεβγας, 
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τε ἄλλα τοιαῦτα προσήκει νῦν ἀκοῦσαι λέγειν αὐτὸν ἄρ- 
μενα. δυναµένων δὲ ἡμῶν αὐτὰ συνυπακοῦσαοι τοῖς ὀργά- 
νοις, ὡς ὁμογενῇ κατὼ τὴν Οἰκείαν σκευὴν πρὸς τὴν Όερα- 

πείαν χρήσιμα, καλεῖν αὐτὰ ἄριενα, καθάπερ ἐν τῷ περὶ 
διαίτης ὀξέων εἶπεν, ἔνθα περὶ λουεροῦ διηλθεν. ὀλίγῆσι 

αρ οἰκίῃσι παρεσκεύασται τὰ ἄρμενα καὶ οἳ Θεραπεύοντες 

ὡς δε. σκάφας οὖν ἡγητέον λέγειν αὐτὸν καὶ τροχοὺς καὶ 
λεκάνας καὶ πυέλους καὶ ὅσα τᾶλλα τοῖς Θεραπευομένοις 

ἐπιτήδεια. περὶ τῶν ἅμα τοῖς ἀῤμένοις εἰθήμένων ἐμμένευ 

τὸ ἄτοπον" ἴσως οὖν εἴρηκε νῦν σῶμα μὲν τὸ πεπονθὸς 
µύριον, χρόνον δὲ τὸν ἐξευγμένων αὐτῷ. προσήκει }ὰρ ἐν 
ταῖς χειρουργίαις ἐπίσιασθαι, ὁκύτε ὅπαστέον ἐστὶ τὸ θε- 

θαπευόμενον πάθος. αυτὸς οὖν ἐκέλευσε µήτὲ κατατέείνειν 

κώλα µὴτ ἐκβάλλειν ἄρθρα τριταῖα καὶ τεταρταῖα. δύνα- 
ται δὲ καὶ τῆς χειρουργίας χρόνος εἰρῆσθαι νῦν. ἔνια μὲν 
7ὰρ χ0ὴ πειρᾶσθαι τάχιστα χειρουργεῖν, ὅταν Ίδη διὰ τὸ 
ιυχθῆναι μὲν κίνδυνος ἔπέται μέγιστος, ὡς ἐπὶ τῶν ἄπερ- 

Ἠαπ1ο8, [οα1ρ1ο5, Ἰατηϊηᾶδ ἨΠΕΠΙΏΥΑἨ4Ε ου[ίοᾷες εἰ ᾳααθοιπη- 

ᾳὖε Ἠπ]αδπιοάϊ οείετα 1Π{ε]]ῖρεγο ἀεοεαί, ϱµααο Ιπ[ῄταπιεπία 

πιπο νοοῖαί, Οὐαπ απίεπι πο ἀρία Ἱπβταπιεπία οὔπι 

πηας μἰπαππεηἰ15 Ἱπίεί]σετε Ῥοβππμςδ, ααοά 65εµεγο Ππη]α 

εκ ἀοπιε[ῖοο αρραταία αἆ οπγαοπεπι [αἱ αἰ ία, 1ρ[α ἄρ- 

μένα νοεῖίαξ, αάα ταίΙοπθ 1 οΡρεΓε ἆε ταίοπε νἰοίας 1π 

πιοχρῖς αοιμεῖ Ρτοπιποίαηδ, αὈὶ 4 Ῥαϊπεο ἁἀῑ[Πεταῖις τπ 

Ῥαμοῖς επἰπι ἀοππῖόις ἄρμένα ἴπ[έγμππεπια ραταϊια εἰ πηϊπὶ- 

/γὶ αµα]ες ἀεοεῖ τερετιμπεµγ. Ῥοβρμας 16181, τοία», Ρε]- 

νε», Ίαθτει εἰ αιαεουππ(αο οείεΓα αεσεῖ οὐγαπᾶϊ 1άοπεα 

αρ[απι εκρώπετε εχ][ηπιαπάαπι επ 16 ᾳπας Βμπα] οὗπι 

πβγαπιεηί]ς πατταῖα [απί, αραγάαπι Ἱπιποταίαν, Ἱίαφιε 

Γοτία[ῃς πα πο οοτρις ἀῑκίί ρατίεπι αΠεοίαπι, ἴεπιρας νετο 

ᾳποὰ 1ρΠ αποίαπα εΠ.  ἈΝαπι ἵπ οἰ]τατρίοῖ ορετα[Ιοηῖβιις 

Γοἶτε ἀεοεί, ᾳπαπ4ο οπχαπᾶμς αΠεοίαο ενει]εηᾶις εΠ. Ίρ[ε 

ἨβΊηῃς Ίπῃ ΡεχανΙΕ, Ἡθ Ἰεγίο απὶ αματίο ἀἱς Ππεπιῦτα εκ- 

ἴεπάεγεπίωτ' απῖ αν οα]ῖ τεροπετεπίµγ. Ροϊε[ί ᾳάοφιε οἩῖ-- 

τατρῖαε ἴεπι ρα ηυπο ἀἰκ][[ε, ΊΝααι 1 ποππα]]1 οε]εγγίπιε 

ΠΙΠΣ ορετιιτῖ ἨΙΙ8ΠΙΙΣ οροτίεῖ, ο Ημ Ίαπι πιπακίπιηπι εκ 
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Κά. Οµασε, ΧΙ. [196. 17.] Εὰ. Βαῇ, γ, (67. 608.) 
ῥαμμένων ἢν. φεροτα γὰρ ταχέως εἰς τὸ μέγεθος τῆς 

ὀδύνης οἳ χειρουργούμενου τινὰ ὃ᾽ ἓν χρόνῳ πλείονι, κα-- 
Θάπερ τὰ ὑποχύματα. δεῖ γὰρ μετὰ τὸ καταχθῆναυ κρα- 
τῆσαυ τὸ παρακέντριον ὡς προσήκει μέχου πολλοῦ, κατὰ τὸ 
χωρίον ᾧ βουλόμεθα μένει στηριχθ ντα βεβαίως αὐτό. κἂν 

τοίνυν ὁ τρόπος ἐπὶ τῆς τοῦ πάθους γενέσεως εἰρῆσθαν 

(668) δύναται, κατὰ τίνα τρόπον ἤτοιυ τὸ κάταγμα γέγο- 
νὲν, 3 τὸ ἐξάρθρημα, }γιγνώσκειν αξιοῦντος αὐτοῦ τὸν ἰα- 
τρὸν, ὥσπερ καν τῷ περὶ ἐν τῇ κεφαλῇ τραυμάτων αὐτὸς 
διῆλθε τοὺς τρόπους, καθ οὓς αἳ πληγαὶ γίγνονταυ κατὰ 
τήνδε τὴν ῥῆσιν τιτρώσκεται δὲ ὀστέον τὸ ἐν τῇ πεφαλῇ 

κατα [17] τόσους τρόπους, καὶ ἐφεξῆς πάλιν" τῶν δὲ τρό- 
πων ἑκάστου πλείονες ἰδέαι γίνονται τοῦ κατάγµατος ἐν τῇ 
τρώσει. καὶ μετὰ ταῦτα πάλιν, Ὁλασθείῃ ὃ᾽ αὐτὸ ὀστέον 
µόνον ἐν τῇ αὐτοῦ φύσει καὶ ῥωγμὴ τῇ Όλασευ οὐκ ἄν προσ- 
Ζένοιτο ἐν τῷ ὁστέῳ οὐδεμία. δεύτερος οὗτος τρόπος" εἴτ 
ἐφεξῆς ἄλλον εἰπων ἐπιφέρειυ τρίτος οὗτος. τρόπος" καὶ 

πάλιν ́  τέταρτος οὗτος τρόπος ἐφεξῆς' πέμπτος οὗτος τρό- 

{γήσοτο [εηπαίασ' ρετίοπ]απα, αἱ 195 απ Γαπηίας αοοϊά1[: 

οἵίο Πααϊάεπι 1 ἀο]οτῖς πιαρηϊαάίπεπα {εταπίας οπῖ πιᾶ-- 

η ορετα[Ιοπίβαςδ; 1π αι]ρηκδάαπι Ὑετο, αἱ [αΠαΠοπίρας 

Ἰοηβίοσί ἴειιρογο ορεγα!ξῖο ρτοσεΦΙ. Όαπι εηῖπα [αΠαΠο- 

πες ἀεουβμεγαπί, Ῥρατασεεη[ετίαπα απαπιάῖα ἀεεεαί εα 1π 

Ρατίε οοπΙπεπόμπα ε[ί, αιια γεμειπεπίετ ορβγπιαίας 1ρίαπα 

Γα[άπετε ἀεεεγΠΙωῖι, ΄ Αἲ πιαπο πιοάµδ πι α[Πεοίαμς οτί 

ἀῑοί ροῖε[ῖ, ααάπι 1ρίε Ίαηρεαί ππεάΙοαπι οοδηοίοετο, «(Πο- 

πιοάο αιί {πταοίητα απί Ιαχαίῖο οτία Πί, εἰαπι π ΗΡρτο ἆθ 

οαρ115 νπ]πετιρῃς 1ρ[6 πιοάος αι ρ5 οβοσϊαπίασ ταίπετα, 

Ἡ]9 γετρῖ τεσεη/[α]ές ος αμµίεπι ἴπ εαρίιε το πιοᾶϊς νμ[- 

πεγαξµμγ. ΑΟ ἀείποερς ταχ[απα: [πβιἰογμΠα νΕΓΟ ΤΙΟΔΟΥΝΤΙ 

Ῥίμγες ἵπ. νμίπετε [τωπε [γαοίμγας [μεοῖες. βῬαπίο Ῥο[ Ίαες 

[εαπαπίατ:. εοπέµ[ίοπετα [ωδίογίε ος [οἶμπα ἐπ [μα ἴρ]μς τια- 

ἕωγα, πεφιε Ἰ[]ωγα μία ο[[ς εοπεµτοπί αεοε[]ετῖι. -άίφιιε 

/εειωιάμς Πίο πιοᾶμς ε. Γααι αἰαπι Ἠῖδ ΥεΤΡ Ι5 1η [εί : 

τεγείως μὶο πποᾶμς ελ. Ας τα ραμ]ο Ρο[: Φιιαγίμ5 Πο 
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-«Κὰά. Οµαχῖ. χΧῃ. Π7.] Ἐά. Βα[, . (668.) 
πος ἀπορώτατος φαίνεται. τὸ καὶ τόπου δεῖ πάλιν. αὐτὸν 

μνημονεύειν ἔμπροσῦθεν εἰρηκότα τὸ ὅκου δηλωτικὸν ἐπίρ- 

ὅημα τόπου. ὃι ὧν καὶ τινὲς ἑτέραν ἐξήγησιν ἐποιήσαντο 

τῆς ῥήσέως ἅμα καὶ τῷ, τὴν ἑτέραν εἶναι τῷ τόπῳ᾽ }ρᾶ- 

φοισυ γὰρ ἄντ᾽ αὐτοῦ τὸ ὕκου προειρηµένον, ἆλλ᾽ ὅμως 
τὴν γραφὴν ταύτην οἵ τε ἐξηγησάμενου τὸ βιβλίον ἴσασι καὶ 
οἳ πλεῖστου τῶν ἐμπειρικῶν ἔχουσι. καὶ µέντου καὶ ἄνα- 
λήψομαι νῖν αὖδις αὐτὴν ἕνεκα σαφηνείας ἔχουσαν οὕτως ' 

ὁ ασθενέων, ὁ δρῶν, οἳ ὑπηρέται, τὰ ὄργανα, τὸ φώς, ὅκου, 
ὕκως, ὅσα, οἷσι, ὁκότε, τὰ σώματα, τὰ ἄρμενα, ὁ χρόνος, 

ὁ τρύπος. φασὶν οὖν ἐν τῷ λέγειν, ὅκου, τὰ σώματα, ἄρ- 
µενα, τὸ μὲν αὐτῶν πεποιῆσθαυν τοῦ κατὼ τὸν ἔμπροσῦεν 
λόγον, ἁπλῶς ἀκούσας ὕκου. τὸ γὰρ ὅκου τῷ τὲ σώματυ 
τοῦ κάμνοντος καὶ τοῖς ἀάρμένοις συμβεβηκέναυ δυνάµενο», 
νῦν αρμένων λέγεσθαι, τῶν ἔμπροσῦεν ὀργάνων εἰρημένων. 
ὕτι ὃδ᾽ ἐν τῷ προσήκοντυ τόπῳ χρὴ τόὀ γε σώμα τοῦ κάμνον- 
τος καὶ τὰ ἄρμενα κεῖσθαι, νῦν ἐπιδιορίζοντα. ἓν ταύτῃ 
δὲ τῇ γραφῇ µετὼ τῆς εἰρημένης ἐξηγήσεως ὁ τόπος ἐπὶ τῇ 

πποᾶμς ε[, Ὀεπίηπε τατίαπη Γεφπίατ: φμϊπέιες Πίο πποᾶμς 

σμῖ ἵπνεπίμ αἰ[]ίοι(ἰἴπιμς αρρατει. Όροτίεί ᾳποᾳαθ εἰ]θπι- 

η σσ ]οοῖ ἀρ[απαι ΠεΗΙΠΙΠε, ααὶ ΓΠπρετῖας μὲ αἀνειγρίαπι 

Ίοουῖπι Πρπϊῄσατε ται], Όιας οὗ τες αμἰάαιη εἰῖαπι α]16-- 

Ὠᾶπι ἀο]οπῖς η] εκρ]ιοαίίοπεπι Ππιπ]ααε οσο οοπἰτᾶ- 

τ]απι ε[ῇε ἰχαδίάεταπί, ἵαπι ρτο Ίρία ἀῑοίῖοπε, ἴοομα, τιδὶ 

Ῥγαεκιοίηπι [οπίρμπί,  Ὑεταππιίαππεια Ίππο Γοπρίαταπα Ηρτῖ 

ποτυηῖ Ιπίετργείες, πογαμί εἳ εππρἰγίοογιιπι Ρ]αχἰοῖ. ΕΠίπι- 

νετο ρεχ[ρ]ου]ίαί16 σταϊῖα Ἠπππο τητ[απα 1ρ[απι τερείαπι 1αε 

Πο [ο Ἠαδαι: αερτοίαπς, α5εΠ5, πημΙΠσ], ππαο]Ιηαπιεπία, Ἰὰ- 

πιες, δρ], ᾳποπιοάο, αποῖ, απ1ριδ, αιιάπάο, οοτρΏ5, Ιπ[αι- 

πηεπῖα, Τεπηρας, «πιοᾷμ», Ίου. Ἠοο Ιίααο ἵπ τεχίιμ Ῥ{ο- 
πιποῖαΐ, αρ, οοΓρα8, ἀπ[ταπιεηία, ΕΡτπιαπα (πἱάθπα εογπα 

ΓοτΙρβ(Τε Ίου 1π ΓΠαρεγιοχϊ ἐεχία αδὶ Ππιρ]οϊίεν ΙΠπίε]1σίε. 

Ναπι μὸῖ ἴμπι Ἱαροταπίῖ οογροτί ἔάπι 1Π[γαππεη[1 ΟΟΙ- 

γεπῖτε Ροίε[ε, απππι Ἰ]ο Ἱπ[ταπιεπία ἀἰοαπίαχ, ᾳπαε {αρτᾶ 

χηβομΙπαππεπία νοσαϊΐα ΓαΠΐ, Α]ίεταΠι Υετο μδὶ, 4ααοά ἵπ ἆε- 

οεπ{ῖ Ίοσο ἴαπι ]αροχαπ!{5 οοτρα5 έαπι 1πχαππεπία οο]]οσαπάα 

6ΑΙΕΝΌΘ ΤΟΜ. ΧΝΙΠΙ. ΡΑΕ8 ΤΙ. ὝΎν 
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τελευτῇ τῆς ὅλης ῥήσεως εἰρῆσθαι δόξει, κατὰ τοῦ πεπον- 
Θότος µορίου τοῦ σώματος. ὀνομάζειν γὰρ εἰώθασιν ὥσπερ 
µόρια τοῦ σώματος, οὕτω καὶ τόπους οἳ ἰατροί. καὶ γέ- 
γθαπταἑ τισιν ὅλα βιβλία περὶ τόπων πεπονθύτων. ἄχρι 

μὲν τοῦδε τὰ κεφάλαια μόνον εἴρηται τῶν δειχγθησοµένων 

πραγμάτων, αὐτὴ δὲ ἡ διδασκαλία κατὰ τὴν ἐφεξῆς ῥῆσιν 

ἄρχεται, διὸ καὶ προσέχειν ἐκείνοις σε θέλων ἀξιῶ. τὸ γὰρ 
οὐκ ὀρθῶς ἐν αὐτοῖς νοηθὲν εἰς τὰ τῆς τέχνης ἔργα βλά- 

πτει. τῶν ἄχρι μὲν δεῦρο προειρηµένων, εἰ μὴ καὶ καλώς 
τι νοήσειεν, οὐ µεγάλη βλάβη. 

δ.. 
Ὁ δρῶν ἢ καθήµενος ἢ ἑστεὼς ξυμμέτρως πρὸς ἑωυτὸν πρὸς 

τὸ χειριζύµενον, πρὸς τὴν αὐγήν. 

. ” ”, 3 ” ’ , ” , 

Ἅησιν ἔφην αὐτῷ καταλογον γεγονεναι τῶν πραγιια- 
ΦοἩ ανν. 4 Λ  - . Ε - ᾽ 9 ο . 

των, υφ᾽ ὧν καὶ ὃν ὧν καὶ μεῦ ὧν καὶ περὶ α τας χει- 

Ππί, παπο ἀεμπϊῇο. Ἠοο αιίεπι 1Π ἰεχία ουπι Γαρετίοσί 

εκρ]]εαίῖοπε ἴοεμς 1π Άπε ἰοίῖας οιβἰϊοπῖς ἆε οοτροτῖ αἴ- 

Σεοίΐα Ῥατίε ἀῑοῖ νιἀερίίαν,. Οπεπιαάπιοάαπι επίπα πιεζ]οῖ 

οοτροσῖς Ῥαχγίες, [Πο εἰ Ίοουοῦ ποπιῖπατε οοπ[αεγετυπί; εἴ α 

αιζραςάαπι ἀΠπίεργτα ορετα ἆε Ἰοοῖ αΠεοίῖ Ππ[οτὶρία οοπι- 

Ρεπϊππίαγ, ἨΗπείεπαφ τεγαπι ἀεπιοη[ταπάαταπα οαρῖία ἆππι- 

ἴασαί πατταία [απί, Τρία γετο ἀοοϊτῖπα Γεηπεπίί οτβίΙοπθ 

Γαπί Ἰμϊαπι, αο ρτοϊηᾶε ἴε 116 Ιποαπιρετε Ίμρεης ἆἷ- 

δηυπι ε[ῇε οεπ{εο. Ἐκ 1 Ἠπου[ααε Ῥτοροβιίθ {Π αιἷά ποπ 
ῬτοῬε οοραἰίαπι {πεχΐ, Ἰά ποα πιαρπυπι Γαίπταπι εἰ ἆε- 

ἐτιπιεηίαπη. 

τη, 

ρεπς αμ [εάεπς αμ [απς εοπηποἀεγαιε αἆ [ε ἱρ[ωπε, 

αἆ τὰ φιοὰά πιαιµ εΓασϊαιμγν αἆ ἱμοὶς [μἱεπάογεπα. 

Θεηίεπίίαπι ἀῑσὶ 1ρ[απι Ηιρροοχαίοπι επιΠιεγαἴΙοΏΘΠΙ 

Γεε[]ε τετυπι, -ᾱ ο1ρᾳς, Ῥετ απαε, απ1βησοῦπι αἱ οἶγοα 

4 
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Εά. Οπατε, ΧΠ. [47. 18.1 Εὰ,. ΒαΠ. γ. (668.) 
θουργίας ἀναγκαῖόν ἐστυ }γνεσθαν, τὰ μὲν οὖν ὑφ᾽ ὧν 

ὅ τε ἰατρός ἐστι καὶ οἳ ὑπηρέται τὰ δὲ δι᾽ ὦν, τά γε 

ὄργανα, τὸ δὲ μεθ᾽ ὧν, τό τὲ φῶς καὶ ὃ τόπος. περὶ ἃ 
δὲ τὀ τε σύμπαν σώμα τοῦ χειριζοµένου καὶ τὸ πεπονθὸς 
µόριον. ἐν δὲ τῇ προκειμένη ῥήσει καὶ ταῖς ἐφεξῆς ἕκαστον 
τούτων ὁποῖον εἶναι χρὴ διδάσκει, μὴ φυλάττων τὴν τάξιν, 

ἐν ᾗ τὸν κατάλογον ἐποιήσατο' πάντως γὰρ ἂν ἐπὶ τοῦ 
ἀσθενοῦν- [18] τος ἤρξατο. σύνηθες δὲ τοῖς παλαιοῖς ἅπα- 

σε τοῦτο καὶ μυρία παρὰ πάντων αὐτῶν βουληθεὶς ἐκλέξῃ 
παραδείγματα. πρὸς δὲ τὸ παρὸν ἀρκήσἒιξ παρὰ τοῦ ποιη- 
τοῦ τό τὲ κατὰ τὸ β τῆς ᾿/λιάδος εἰρημένον ἐν τῷ κατα- 

λόγῳ᾽ 

Τίς τ ἂρ τῶν ὄχ ἄριστος ἔην, σύ µου ἔννεπε Ἰοῦσα, 
᾽νδρών ἠδ᾽ ἵππων, οἳ ἅμ ᾿ 4τρείδῃσιν ἔποντο. 

πρωτους γὰρ εἰπων τοὺς ἄνδρας, εἷτ ἐφεξῆς τοὺς ἵππους, 

οὗ περὶ πρώτων τῶν ανδρών ἀπέδωκε τὸν λόγον, ἀλλά γέ 
φησιν " 

αυαθ, πιαπαατία ορεγαίῖοπες Πεγί πεοε[ε εΠ. « ομίδις 

ἀίαφπε {απι ππεάῖοιις πι πιϊπϊβτί Ππιε]Ησαπίατ. Ῥετ σµαε 

πιβομΙπαππεηία, Οµίδωσειπα, ΊαπιεΠ εἰ Ίου. (Οἶτοεα φµαε 

πηΘΠας ορεγα(ίοηειι [αρεμπ{ῖς οοτρας εἰ α[εοία ρα. ἾΊπ 

Ῥτορο[ία γετο οτβίΐοπε εἰ [εηπεπίί Ίβεο {ησα]ᾶι απδ]Ιᾶ 

ε[ἴε οροσίεαϊ εἀοσοεῖί, πι]ηῖπιθ [εχγαίο οτάΙπε, 4πο ΕΠΙΠΙΕ-- 

ταἰΙοµεπι {εεειαί. ἈἘτοχί[ας θηἶπι αἲ αεργοίαπίο εχογάἴυπι 

ἀμχεταί, Τά ααίεαι ρτ][οί οπιπίθαθ οοη[αείαπα εταί; αἲ- 

4ο Π νε]ῖς εκ 1ρῇς οπιπίρας ΙΠΠΙΠεΓ οο]]ῖδες εχεπιρΙΒ. 

Λά τεπι απίεπι ρταε[επίεπι [αἰῖς Γαεγῖί, αποά ἃ Ροεία Π]α- 

4ος [εειπάο 1π επαπιεγαίῖοπε ΡΓοΓετίΗ: 

Πο πε], Πήμ[α, υἴτμπα φμῖς ππακῖπιις ε[ῖ νεὶ εφιογµΠαν 

«ιτίάας ραγίίεν φμῖ [πε ἵπ δείία Γεφιιεῖ. 

Ῥτίοχες επΊπῃ ΥΙΟ, Ρο[ετίογθθ Πιο Ῥγοίυ]{, ΠΟΠ ἴαπιε 

ἄς νἱπῖ ρείπιαπι ταβῖοπες τεάάϊά]1ε, [ε οοποϊαῖ: 

ἵνο 
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Εά. λατ. ΧΠ. [45.1 4 Εὰ. Βα[. Ῥ. ( 668.) 

“Ίπποι μὲν μέγ᾽ ἄρισται ἔσαν Φηρητιάδαο, 
Ταὰς Ἐύμηλος ἔλαυνε, ποδώκεας ὄρνιθας ὥς, 
ὌὌτριχας, οἰέτέας σταφύλη ἐπὶ νώτον ἐἴΐσας, 
Τὼς ἐν ΠΠιερίῃ θρέψΨ ἀργυρότοξος "ἀπόλλων, 
”άμφω Θηλείας, φόβον ”.ἄρηος φορεούσας. 
᾿άνδρών ὃ᾽ αὖ μέγ᾽ ἄριστος ἔην ἸΤελαμώνιος «άίας. 
”0φρ) ᾿ 4χιλεὺς µήνιεν, ὃ γὰρ πολὺ φέρτατος Πεν. 

ἑτέρωθε δὲ πάλιν εἰπών”" 

"Ἔνθα δ᾽ ἅμ᾽ οἰμωγὴ τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν 

ἐπήνεγκε πρὸς τὸ δεύτερον ἀπαντήσας πρότερον, 

᾽Ολλύντων τε καὶ ὀλλυμένων. 

ἐν δὲ τῷ 4 τῆς ᾿Ιλιάδο, ὥσπερ ἐξεπίεηδες ἐνδείξασθαυ " 

ῥουλόμενος ὡς οὐ χρὴ πεφροντικέναυ τῆς τοιαύτης τάξεως, 

πάντα καταλέξας ἐφεξῆς πράγματα. πρὸς μὲν γὰρ τὸ δεύ- 
τερον ἀπήντησε πρῶτον, εἶθ᾽ ἑξῆς πρὸς τὸ πέµπτον, εἶτα 

Εγίπια Ῥ]ετειιαᾶαε ἀεδείμγ ρἰοτία εφματµτα, 

Όμας αφίμπα ι ΠπΟΥεΠι οεἶετες Ἐμππεϊως αφεδα!, 

«4εφιαίες αεἰαίε, γατες ἱεγβοφμε ρίίοφμεΣ 

1Μοπιε ἵπ Ρἰετίο αµας επμιτιται «4ροίίο. 

Ζπβρπες απιόαε εἰ Ἰηαγεῖς ΙΕΥΥΟΥΕ οατεπίες. 

ΠΜακίπαμς αἲ ἰοπρε Γμῖι ἄ]ααν Πε φγογµτι 

Ππάϊρπαίις αἆλμο, ἅμπι πω]ία [μδίδαι «4ε]ηίίευ 

Ῥγοείία: παπι γιµβπαπς ΟΊΊΠΕς ρἰγέμίε ργαεἰδαξ. 

ΑΙΙΡΙ νετο τυτ[άπι οθοϊΠῖ: 

Ττί(ἱς εται βεπαῖεις ἴογνο εἰ ]αείαπεῖα υμζε. 

Αά Γεοππάαπι ἀεία]ῖ αιοᾷ ρεῖας οοσασγεταί. 

(6αεάεπιεπι εἰ ἄμγα ππι/ετὶ ομὶ πποτίε ψετίδαπε. 

Ίπ Ἰ]αᾶος απίεπι [ερίῖπιο νο]επ6 αμα ἆᾳ Ππάυβεῖα 1πᾶ]- 
οαγς ποπ ε[ῖε Παρεπάαπι Ἠι]αςπποάί οχά]ηῖ ταΓἴοπΕΠΙ, Χε- 

Ῥας οπιπῖρας αωἱπαιε [εαπεπΡρας επιπιετα[ῖ. Δά Γεοιπ-- 

ὅαπι εΠΙπι ΡΙΙΠπΙπΠι οχαίΙοπεΠι οοπία ές ἀειπάε αἆ ααἶπ- 
ν 

κ, 
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Εὰ, ΟΊιατι, ΧΠ. [18.1 ΜΑΗ Εά. ΈῬα[. Ῥ. (668.) 
πρὸς τὸ τέταρτο», εἶτα πρὸς τὸ τρίτον, ἔστι δὲ τὸ ἔπη, 
ὦν ἀρχὴ οἵδε οἳ στίχου 

"θνθα δὲ Βοιωτοί τε καὶ "Ίονες ἑλκεχίτωνες, 

«Ἰοκροὶ καὶ Φδῖου καὶ φαιδιµόεντες ᾿ Επειοί, 

Περὶ μὲν δὴ τῆς ἓν τῷ λόγῳ τάξεως ἀρκεῖ ταῦτα ἅπαξ 

εἰρῆσθαι νῦν, «ὡς µηκέτ ἕν ἄλλῳ περὶ αὐτῶν ἀκοῦσαι πο- 
Φεῖν. τα δὲ περὶ τοῦ δρώντος, ὕπερ ἐστὶ χειρουργοῦντος 
ἑατροῦ, δῆλα πᾶσίν ἐστι τοῖς βουλομένοις προσέχειν αὐτῷ. 
σησὶ γὰρ τοι καθήμενον ἡ ἑσιῶτα τὴν χειρουργίαν ποι- 
εἴσθαι τὸν ἐνεργοῦντα συμµέτρως ἔχοντα, πρὀς τὲ τὸν χὲι- 

ριζόµενον ὃ᾽ ἥκει καὶ τὴν αὐγήν' ὃν ἔχομεν σκοπὸν φυ- 
λάττειν πρὸς ἕκαστον ὦν εἶπε συμμετρίαν ἐφεξῆς διδάσκει 
ἀπαντήσας πρῶτον, ὕπερ ἐστὶν ἡ αὐγή. 

, 
η. 

4ὐγῆς μὲν οὖν δύο εἴδεα, τὸ μὲν κοινὸν, τὸ δὲ τεχνητόὀν. 

ατα; Ῥοβεα αἆ απατίαπι; Ῥο[γεπιο αἆ Τετίῖαπι, Ῥπηῖ αἲ- 

{επι ροδπιαΐα 4Ποσαπι εχοχᾷῖο Ἠϊ γετ[ας Ἱεραμίητ: 

Ῥοεοτῖ Πίο Ίοπες ρτοἰίχα υε[ίε ἀεεοτὶ 

Ει Τιουτὶ ει Ῥμε]λί εἰ φιῖ γε[ρἰεπάεδαι Έρειο. 

Ηαεο οετῖε ἆε οτα]οπῖς ογζἶπο ππο Γεπε] ἀῑκι[[ο [α{- 

Ποῖαῖ, πε αἱ απιρ]ίας αἰρῖ 1ς ἆθ τεῦας αιάίτε ἀε[ιάετεῖ. 

Οιιαο Ιριίαχ αἆ ασεπίεπι, Ίοο ϱβ πιεάίοαπα οἩίταχραπα {ρε- 

οαπί, εα Ραϊε[οιπί οπιπίρα απἱ πιεηίεπα 1ρί αἆμίρετε 

νο]απῖ, Ίαπι αρεηῖεπι {νε [εᾷεαί [γε Πεί, οἨϊτατρῖαπι 
{αοετο Ργοηιηοῖαξ, ᾳπππι οοπιπιοᾷεταίο Γε[ο ἸἨαδρεί, ἴππι αἆ 
[ε οἨϊτιτρίοαπα ππαπαπι αἀ]ήρεπίεπι, ἴππι αᾱ αεστοίαπίεσα 

εἰ Ἰππιεπ. Οποά οοπβ]ίαπι [εγναπάσπα οοπηρ]εοίῖπιας 1π 

Πηρια]ῖ Ῥτοπαποία!ῖδ, 4ΠοΓΗΠΙ οοπιπιοάεγαίΙοπεπι ἆεἴποερθ 

ἀεοεί Ῥτῖπιο 11 Ίαοεπι Ρτοάειπίε, αποά Ίπππεπ ε[. 

2 
ΤΠ. 

]ωμοῖς ἰδίίμγ ἆμαε [ωε [ρεεῖεε; µπα οοπηπιηῖς, αἶεγα αΥ- 
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Εὰ, ματι, ΧΙ. [18, 49. 1 Εά. Βα[. γ. (608.) 
τὸ μὲν οὖν κοινὸν οὐκ ἐψφ ἡμῖν, τὸ δὲ τεχνητὸν καὶ ἐφ᾽ 

{μῖν. 

8 - ” ” 3 ” 

Λαὶ περὶ τοῦ τῶν εἰδῶν ὀνόματος ἅπαξ ἀκούσας νῦν 
3 ν 4 , ” - ς 

εἰς ἀξὶ µέμνησο. τοῖς γὰρ παλαιοῖς ἔθος ἐστὶ καὶ διαφορὰς 
ΐ ”, ι . 

καὶ είδη καὶ τρόπους ὀνομάδειν τὰ κατὰ τὴν τομὴν τῶν 
’ ” 

γἐνικωιέρων πραγμάτων ὑποπίπτοντα. καὶ νῦν οὖν οὕτως 
- Ι- /΄ - - ; ”, ε 3 . 

εἶπεν ὁ Γπποκράτης αὐγῆς εἶναι δύο εἴδη, ως εἰ καὶ δια- 
. . ῃ κ. ͵ . φορὰς καὶ τρόπους εἰρήκει δὑο. τὸ μὲν [19] οὖν κοινὀν 

ς ’ ., ’ 

ἐστιν, ᾧ πάντες ἄνθρωποι χρώμεθα, μάλιστα μὲν ἐν ὑπαί- 
Όρῳ, δεύτερον δὲ ἐν οἴκοις µὲγάλοις θύρας µεγάλας φωτὸς 

/ »” - Ν . - 

πλήρεις ἔχουσιν, οἷυι καὶ νῦν κατὰ πολλὰς τῶν πύλεων δἰ- 

ὀονται ἑωμένοις τοῖς ἰατροῖς, οὓς παρωνύµως αὐτῶν ἰατρεῖα 
προσαγορεύουσι. τὸ δὲ τεχνητὸν φώς μάλιστα μὲν καὶ 

” ; ’ ο ῃ Ἀ - κ - τν » 
τοῦτο Ίέγνεταε, λύχνους ἀψάντων ἢ ὃᾷδας ἢ λαμπάδας { τι 

τοιοῦτον. κατὼ δὲ δεύτερον λόγον ἀνοιξάντων θυρίδος 
., κ ’ Ἀ Δ ᾽ ’ ᾿ η 3 ῤ 
ὕλας ἢ ἐκ µέρους ἡῇ τὰς μὲν κλεισάντων, τὰς δὲ ἀνοιξάαντων. 

καὶ περὶ θυρών ὁ αὐτὸς λόγυς. 

εἰ[οία]ίε. (οπιπιιωιῖς ἐπ μοδὶς [ια πο εί, ατ]εία[ί 

Ῥεπευ πο εα[[ε. 

Αίᾳαε Μῖο ἆε [ρεοῖεί γοσαῦιι]ο εἀοσίας, 14 π Ρετρε-- 

{ασπι ππεππθηίο. Ὑειετρας επῖπι ε[ι οοπ[αεἰπἆο εἰ ἀῑΠε- 

τεη[ῖας εἰ [ρεοῖε εἰ 1άεαδ αρρε]]ατε, αιβοθ ἆε τεΓΙπι ϱε- 

Ἠετίσαγιιπι Γεοῖῖοπαε ΓαΏ]οϊαπίατ. Αίαιε ημπο ία ΡΙΟΠΗΠ-- 

οἷαί Πι]ρροογαίες ἆπας ε[Τε Ἰποῖς [ρεοῖεδ, 4ο {Π ἀπας ἀῑΙε- 

τεπίϊας εἲ ἆμας 1ά6αςφ ἀῑκετι. ΕΠ αυἴεπι Ίάχ οοπιπιμηῖθ, 

ας οππἩ65 λοπηῖηες αΙΓΙΗΣ: Ῥτίπια [ας ἀἱο Ρο παπις 

Γεειιπάα 1π απιρ]/μηιῖς αεάίρας, Γαρ]πιεν {ογε5, Ἰαπιῖπθ 

Ρίευας Ἠαρεπδας, «αμαίες εἰ πΗπο την] 11 ἴπ οἰν]ίαρας, 

τηθάἰοίπαπα {αοἶοπῖρας απεά]οῖ ἀαΐαδ, α ππεά]οῖς {αοΐα ἆε- 

ΠΟΠΗΙΠΔἴΙΟΠ6 πηθάἰοίπας αρρε]]ίαπῖ,  ΑτΠΟΙαΙϊ νετο Ἰηκ 

Ίαεο Πί Ππαχῖπιε, ϱππ Ἰ1οεγπας, {4065, Ιαπρα(ας αμ! ἴα]ε 

απ] αοεσεπάϊπιας; ἀεϊπάε ααππι ἰοίαδ Γεπε[ιγας αμί εαγάπα 

Ραγίοπι ρα[ε[ασίπιας αμί αἶ]ας οἸαιάίπιαδ, 4ῑπδ ΑΡΟΓΙΠΙΙ8. 

Εαάεπι «ποᾳμε ἆθ {οχῖρας ταἰῖο εῇ. 



1 

ΚΑΙ’ ΤΗΤΡΕΙΟΝ ΙΒ 4. ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4. ϐ709 

Εά. Οµασῖ, ΧΠ. [19.1 Εὰ. Βα[. Υ. (6608. 609.) 
ιτ . 

"ων ἑκατέρου δισσαὶ χρήσιες, ἢ πρὸς αὐγὴν, ἢ ὑπ' αὐγήν. 

(669) “Ἐκατέρου τῶν τῆς αὖγηρ εἰδῶν, τοῦ τὲ κοινοῦ 

καὶ τοῦ τεχνικοῦ, δύο φησὶν εἶναυ χρήσει, ἢ πρὸς αὐγῆν ἢ 

ὑπ αὐγήν πρὸς αὐγὴν μὲν καλών, ὅταν πρὸς κών 

ἐστραμμένον ᾖ τὸ χειριζόµενον ἢ κατανοούμένον ' ὑπ᾿ αὐγὴν 

δὲ τὸ βραχὺ παρακεκλιµένον, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ὑποχυμάτων 

καὶ ὅλως τῶν κατ ὀφθαλμοὺς διαθέσεων. οὔτε γὰρ δια- 

να δυνατόν ἐστὶν ἀκριβῶς τὸ κατ᾽ αὐτοὺς πάθη πρὸς 

τὴν οὔφὴν ἐστραμμένου τοῦ πάσχοντος οὔτ) ἰάσασθαι. διὰ 

τοῦτ) οὖν τὸ μὲν πρὸυ αὐγὴν φευκτέον ἐστὶ, τὸ δὲ ὑπ 

ην ἥτοι ἀπέσεραμμἔνον αὐγῇ ἢ λοξὸν ἐσχηματισμένον 

εἶναι χρὴ τὸν χειρουργοέ µενόν τι τῶν κατὰ τοὺς ὀφθαλμούς. 

αὐτὸς ὃ᾽ ἄκουέ μοι τοὺς ὄντως ὀφθαλμοὺς ιώδες, οὐ τὰ 

μνμά κατὼ αὐτὼ γὰρ ἐνεργεν ἐγχωρει καὶ πρὸς τὴν 

αὐγὴν ἑσεραμμένου τοῦ ἀνθρώπου, καθάπερ ἐπὶ τῆς τῶν 

ὑδατίδων ἄρσέως ἢ διαβροχισμοῦ τριχῶν ἢ ἀναθῥαφῆς ἢ 

ΙΧ. 

Οµαγμπι μίτίµσφιια ἀμρ][ίοες Γιυπε μις αιὲ αἆ Ἴιμοεπι αμὲ 

Γμό ἰμσεπα. 

Ὀιαϊαφαπε [ρεοῖεί Ἰμοῖς, ἔππι οοπιπιιπῖς ἵαπι ατἰΠοῖα-- 

116 ἆμοφ. ε[ῇε [ας ργοπιποῖαί,  αμέ αἆ Ίαοεπι, ααί Γρ 1α- 

οεπ. Αά Ίποεπι νοσαῖ, 4 μία 1μοί αἀνετίαπι {αεπΐ αμοά 
ππ8ηὰ ουγαίαχ, απέ [ρεοίαίατ. 818 Ίποεπι γετο φἰιοά Ραυ]ο 

αγεγ[απα ε[, αιεπιαάπιοάμπα ἵπ ΠηαΠοπῖρας εἰ οσο Γ 18 

οσιι]ογάπι αΠεοί]ρμςφ. Ίλαπι οοπἱογαπα αιοχβῖ ηε(πθ αθοι- 

ταῖθ ἀῑσπο[οῖ, πεφια εαγατῖ απειηῖ Ἰαοί αἀνετ[ο αεβρτοίβη- 

ιο; Ρτοϊπάεηπο αἀγετ[απι Ίμπιεη Γαρεπάμπι ε[ε,. Ῥαβ ]α- 

οεπι νεγο [νο απεν[ιπι α Ίαος απ οῦ Πα παπα οοτρας Ώρα-- 

ταῖαπι ε[ῇε ορογίεῖ, αιιοᾷ παπα ορετα[ῖοπεπι Γαβ1{ 1π οος-- 

1. ΑΙ 1ρ[ε νε]ίπι θιάϊ85, ππε Ρ]θπε οοπ]ο8 ΠοπιΙΠᾶΓε, ΠΟΠ 

Ρα]ρεῦγας: ἵπ Ίου επἶπα οβ[α εἰαροταπάππι εβ εἰ αἆ Ἰα- 

6επα ανεινῇ Ἱοπιπίς, ααεπιαἀπιοᾶσπι ἵπ αφππ]αγαπι εχίτᾶ- 

οἴἶοπο αμί Ρί]οχαπι ἠ]]αφαθαίοπθ, απί το[αίτα αμί ἀεπῖ- 
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Εὔ, Ὄμονι, ΧΠ. {19.1 Ε, Βαΐ, Υ. (660.). 
ὅλως ἐφ᾽ ὧν ὁ ἰατρὸς οὐ δεῖται τῶν βλεφάρων ἀνεωγμένων. 
ἐὰν μὲν οὖν ὃ ὀφθαλμιῶν τύχη σφοδρώς αλκωμένος ὁ Θερα- 
πευόµενος, τὸ καλούμενον ἔχων σταφύλωμα τελέως ἀπεστρά- 
φθαι προσήκει τὴν αὐγὴν αὐτὸν ἐν παντὶ χρύνῳ, πλὴν ἓν 
ᾧ φάρμακον ἐπιτίθησι τοῖς ὀφθαλμοῖς ὁ ἰατρύς. ἐν ἐκεί- 
φνοις γὰρ αὐτὸς ἄνευ αὐγῆς οὐκ ὄψεται τὸ πἐπονθὀὸς, ὥσπερ 

οὐδὲ εἰ πτερύγιον ἐκτέμνειν ἐθελήσειεν ο ὑπόχυμα κατά. 
γειν ἤ τι τοιοῦτον χειρουργεῖν. ἀλλὼ λοξὸν ὡς πρὸς τὴν. 

αὐγὴν προσήκει τηνικαῦτα σχηματίδειν τὸν χειρουργούµενον, 
ὅπως μὴ ὑπὸ τῆς αὐγῆς ἡ κὀρῃ πλήττοιτο, μὴθ᾽ ὁ ἑατρὸς 
ἀποστεροῖτο τῆς τέχνης Ίγουν τῆς. θέας ὧν θεραπεύει 

μορίων. ὀνομασθήσεται δὲ σαφῶς ὁ μὲν απεστραμμένος 
τὴν αὐγὴν οὔτε πρὸς αὐγὴν οὔθ) ὑπ. αὐγὴν, ἆλλ᾽ ἀπὸ 
τῆς αὐγῆς μᾶλλον ἢ λοξὸς πρὸς αὐγήν. “/πποκράτει ὃ᾽ 
ἔδοξε βελτίων ἑρμηνεία τῆς ὑπ' αυγὴν ἡἢ ὑπ αὐγῆς εἶναι 

«φωνῆς. 

απε ΠΡΙ πιεᾷῖοας ἀῑάποίθ ραἱρεςτῖ Ποπ οπει. [ίαππο [ὶ 

απ] Πρρίεηπς {οτίε νεμεπιεπίετ εκιι]οετείατ, εἰ απαπῃ οαΓᾶ- 

ας οεμἰαείπμπα Παρ]ιγ]οπια γοσαίαπι ρα[ϊαίαν, Τρίαπα α Ίαοε 

Ῥτοτ[ας ανεγ[απι ε[ε ἀεοεῖ ἴοΐο ορετα[Ιοπί5 ἴεμιροτο, ΡΥ86- 

ἱεταπαπι οαπππι πιεᾷῖοας οσοι] πιεζΙοαπιεπίηπαι αἀπιογαί. 

Ιπ 11116 επῖπι 1ρ[ε οἴῖτα Ίποεπι αΠεοίαπι ποπ ν]άεῖ, τί πε- 

ᾳπε Π πησαεπι εχοϊἆετε γο]αεπῖξ, απί [αΠαΠοπεπι {αράι- 

οετγε, απῖ απῖά ε]ασπιοάί πιβπα ορετατὶ, [εὰ οῬΙα παπα ΡΥο- 

τί αἆ Ίποεπι ἀεοείς ἴππο εαπι αἱ παπα ορεΓαΙΙοιεπι 

Γα01έ Ώβιτατα, πο α Ίπου ραρῖ]]α Ιαεάαίασς, Ὠεο απεάίοις 

ἁτίο Ῥτϊγείηχ, Ίοο ε[ι ϱαταπι φπ1ρης πιεᾷείαχ ραγηπα «ΟΠ. 

ἔρεοίυα. ἈὈιποῖάε νετο Ίποεπι αγετ[ας αρρε]]αδῖίατ, πεφε 

αἆ Ἰποεπι, πεφπε [18 Ίαοεπ, [εά α Ἰμος πιαρῖς νεὶ αἆ Ἱι- 

οεπι οῬ]ᾳας. Ύετιπι Ηιρροοταίϊ Ἰοᾳαα{1οπ]θ {ης 11ος 

αἴαπι α Ίμοο ππε]]ου γ][α εβ Ιπιετρτείαίτο, 
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Εά. Οµαχ. ΧΠ. Γ20.] . Εὰ. Βα[. Ῥ. (669.) 
| ὦ. | 

[20]. 'Υπ᾿ αὐγὴν μὲν οὖν ὀλίγη τε ἡ χρῆσις καὶ καταφανής 
τὰ 1 μέτριότης. 

᾿Εδείχθη πρὀσθενε οὐδὲν γὼρ τῶν ἄλλων μορίων πλὴν 
ὀφθαλμῶν δεῖται τῆς τοιαύτης χΣιρουργίας. ἐπεὶ δὲ, ὡς 
ἔφην, ἀπεστράφθαι τελέως τὴν αὐγὴν ἀδύναιόν ἐστιν ἓν 

ταῖς χειρουργίαις, ἐν τῷ μεταξὺ βούλεται τοῦ. τ᾽ ἀπεσερά- 
ᾳθαι καὶ τοῦ πρὸς αὐγὴν ἐστράφθαι σχηματίξειν τὸν ἄν- 
Όρωπον. οὐ μὴν ἴσον ἐπὶ πάντων τῶν παθών ἀπεστράφθαι 
προσήκει τὸν ἰατρὸν τῆς αυγῆς, ἐφ ὕσον αὐτὸ τὸ πάθος ἄναγ- 
κάδει. οἱ μὲν γὰρ ἡλκωμένου καὶ ὑπόπυοι καὶ σταφυλώµατα 
ἔχοντες 3ἢ καὶ φλεγμονὴν μεγάλην. ἢ ῥεῦμα δριμὺ καὶ πρὸς 
τῆς ὀλίγης αὐγῆς πλήττονται σφοδρῶς, ὡς ὀδυνᾶσθαί τὰ 

καὶ ῥευματίζεσθαι παραχρῆμα. τούτων ὃ᾽ ἦττον ὑπὸ τῆς 
αὐγῆς ἐνοχλεῖταυ παρακεντούμενός τις ἢ πτερύγιον ἢ ἔγκαν- 

θίδα χειριζόµενος. ᾖἡᾗ τοίνυν τῆς ἀποστροφῆς µετριότης, 
ἦν ἀπὸ τῆς αὐγῆς ἀπεστράφθαι προσήκευ τὸν χειριζόμενον, 

Χ. 

δαὂ Ἰμδεπι φιῖάεηι εἰ ραμοις εξ [ως ει ρετ[ρίοµα Ἱπό- 

ἀεγαττο. 

Ἰά απίεα ἀεπιοπ[γαίππα εΠ. ΑΠαταπι Πάπας ΡαΓ- 

επι, εκοερίϊ οομ]ἱ6 πυ]]α Πα]αδαιοάί πιαηας ορεΓαΙοπειη 

Γμῦ ἰωεεπα Πιετὶ ἀε[ιάεταί.  Οποπίαπα νετο, αξ ἀῑκίππς, 

αγει[απι Ρρτοτίας είΤο Ἠποεπα 1π πιαπας ορεταϊοπίρας Πεγί 

ΠΟἨ Ροίε[, ἀπίεν Ίαοεπι αἀἆγετ[απι εἰ αγετίαπι ἁεσγαπι Πο- 

πΊπεπι Ἠσιχατο νυ], ΊΝοηΠ ἴαπιεπ πεααε οπιη]ρας 1Π ΠΙΟΓ- 

Ρ19 πιεδίουτη α Ίμςο ἀεοεί ανετίιιπι εἶ[ε, [εὰ απαίεπας Τρία 

πιοτΏας αχδεῖ, ́  ἣαα ααἵ οευ] Ἴ]οεγε αἱ [αρρυταίο. εἰ 

" ασἶμο, απῖ Ππασπα ΠΠΠαππιαίῖοηπε απί αοπὶ Παχίοπο αΠῇ-- 

οἰπηίαγ, α Ρ8µσοα 4ποφαε Ίαμοε {απίορετε Ιαεάμπίις, πί ες 

(επιροτο οἱ ἀο]οτίρις νεκεπίαν εἰ ἵπ Παχίοπεν Ιποϊάαηί; 

οἳ 96 γεγο πηπις α Ίμου ἀπ[εβαίας, οιῖ Ρατασεπ{εί [αβα[ο 

ονονΗτων, απ ππσυῖς απἲ οποαη[]μ Ἱπαπα ουταίυγ. ΑΙ 

ανει[ιομῖ6 πιοεχαἰῖο, «πα α ας αγεσίµπη ε[[ε ἀεοεί ου 
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ΕΛ. Όματι, ΧΠ. [20.] Εὰ, Ῥα[, . (669.) 
εὑρεθήσεταί σοε δύο τούτοις προσέχοντι σκοποῖς, τῷ τὲ σα-- 

φώς ὁρῷν τὸν ἰατρὸν, ὃ πράττει παρὼ τὺν ὀφθαλμὸν ἓν 
τῇ Χειρουργίᾳν τῷ τὲ μὴ σφοδρώς ἀνιᾶσθαι τὸν χειριζόμε- 
φον, ἐπεὶ ἑκάτερος σκοπὺς ἐναντίον ὑπαγορεύει σχῆμα κατὰ 
τὸν ἐπικρατοῦντα ποιῶν τὴν αἴρεσιν. εἰ δέ σοι δόξειξ μηδ 
ἕτερος ἐπικρατεῖν, τὸ μέσον αἱροῦ σχῆμα τῶν τὲ ἀκριβώς 

ἐστραμμένων πρὸς τὴν αιγἠν καὶ τῶν ὑπεστραμμένων αὐτήν. 

ἐγώ σοι τὴν ὁδὸν ἀφηγησάμην, ᾗ χρώμενος εὐρήσεις τὸ μέ- 

τριον τῆς ἐπιστροφῆς, απποκράτης δὲ εἶπεν, ἡγούμενος 

ἅπασαν καταφανῆ τὴν μειριύτητα γενέσθαι ῥᾳδίως, εἰ βου- 

ληθεῖεν εὐρεῖν. οὐ γὰρ ἀπαιδεύτους ἀνθρώπους, ὡς ἡμεῖς 
νῦν, ἆλλ᾽ ἱκανώς γεγυμνασμένους ἓν τοῖς µαθήμασιν ἐδίδα-- 

ξεν, ὡς τῷ τοιαῦτα καὶ αὐτοὺς ἐπινοεῖν ἑτοίμως ἐξ ὤκολου- 

. 
Φίας τοῖς τών προδεδειγµένων. 

ααῖ ουταίασ, ΠΡί 6 ᾳμοβιας [οορῖς πιεπίεπι αἆμιρεπε οοπι- 

Ρεγιείας, ο ιοά ἴππι αιοά αἆ οει]άπι πιο]ίασ πιαηὮς ορε- 

ΤΑΙΙΟΏΕ πιεάῖοις ἀ]]αοϊῖάε γ]άεαί, ἴμπι οαταπἆμ8θ 8ερετ ΠΟΠ 

Πιάασηορετε ἀἰ[ογαοϊείατ, αααπι πίεγμε [οορυς οοπίταγῖ8Πι 

Ἠσυγαπι Ἰπάϊοαί, πί ρταενα]επίεπι [οορωτα οοπβ]ῖαπι ἀῑγίρε. 

Φ] νεγο πευμίεχ Ῥγαενα]ετε {ΠΡρὶ νΙἀεαίασ, πιεάἶαπι αἀγει- 

Ποηῖ5 Ώσιαγαπι ἀε]]σε, μπι εκ Ἰῖ οΎ«1άαε Ῥ]απε λμοῖ [απ 

αἀνετίας, μπι εκ 1] ᾳπαε α Ίὰσε ανεγίαε [απῖ. Έσο ἴε 

νίαπι ἀοοιὶ, «πα υ[α15 ανεγ[{Ποπῖς πιοάεγαίϊοηεπι ΙΠγΥεΠΙ68. 

ἨΗιρροοταίες απἴεπι Ῥρτοπιποϊαία {ετί, αασαταίδ οΠΙΠΙΡας 

πιοάεγαΙοπεη {αοΐ]ε ρα[ε[οετα, {4 απ ἀρίαπι ΙΠΥεΠΙχο [- 

ἀπετίπί. Ίο εηπῖπι Ἱπιροχῖίον Ποπαίπες, ηἱ πο ηυπς, [εά 

αἀπιοάμπι Ἱπ 1[οΙρ]ϊπϊς νεχ[αϊος ἀοοιηί, αἱ εἴαπι 1Ρῇ εκ 

εοτΙπη α1άο ρταεπιοηβχταία [απί οομ[εφμαΙοπε {α]α ΡΙοΟπΙ- 

Ρίε οοππα]π][οεγεηίαγ. - 
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Εά. Οµατί, ΧΙ. [ορ. οἱ.] ὶ Εὰ. Βα[, Ύ. (669.) 
ια. 

Τὰ δὲ πρὸς αὐγὴν ἐκ πὠών παρεουσέων, ἐκ τῶν ἔυμφερου- 
σέων αὐγέων πρὸς τὴν λαμπρότητα τρέπειν τὸν χει- 

θιζόμενον. 

” 4 3 κ Ν ” 3 , , . 5 . 
Όσον μὲν ἐπὶ το δεῖν ἐναργέστατα βλέπειν τὸν ἰατρό», 

ὅσα πράττει κατὼ τὴν χειρουργίαν, ἐν τῷ τοῦ μάμνοντος 

σώματι, τὴν λαμπροτάτην αιγὴν αἱρεῖσθαι χρὴ, κατὰ [21] 
πάντα τὰ μόρια, πλὴν ὀφθαλμῶν. ἡ λαμπροτάτη δέ ἐστι 

τῶν αὐγῶν ἐν ὑπαίθρω χωρίῳ τοῦ ἡλίου καταλάμποντος 
αὐτὸν, μ]δενὸς ἐπισκοτοῦντος. «ἆλλ᾽ ἐνίοτε μὲν οὐδέν ἐστι 

τοιοῦτον ἐν τῇ τοῦ χειριζομµένου καταγωγῇ. πολλάκις δέ ἐστι 

μὲν, αλλ᾽ οὐ συμφέρει εἰσάγειν εἰς αὐτὸ. χειμώνος μὲν διὼ. 
/ 3 ’ ον Δ , ς , Ν Φιοπώ 3 - 

κρύος, ἐν Θέρει δὲ δια Ῥαλπος' ἑκατέρου γαρ αὐτῶν ἐστιν 
ος) ͵ κ ΗΙ.. Ν ͵ ” , λ .. 
ἐδία βλαβη, καὶ πρὸς τουτοις ετε φυλατιεσῦαι χρή τους 

ἀνέμους, ὥστε διὰ τούτους οὐ µόνον αὐτὸν καλὺν αέρα φεύ- 
’ 

7ομεν πολλάκις, αλλὰ καὶ τὸν πλησίον Ὀύρας καὶ θυρίδος 

ἄνεμον εἰσπνέοντα σφοδρῶς ἄγειν τὸν ἐνεργούμενον. ἐπ᾽ 

ΧΙ. 
Όμαε «εγο αἆ ἵμοεπι [μεειαπε επ ργαε[εμείδις εἰ 6οΗΓεΓε- 

εἶδμς ἰωππίδως, αἲ [ρἰεπάοτεπι φμοά πια ΟΜΤΑΙΗΥ εϱ- 

νετίετε ορογίεΙ. | 

Όυο οἰατ][ῆπιε, Ῥτοαῖ οροτίεαί, πηεάίοις ἀπίπεαίις 

ᾳπαεουΏΙ(θ Ρε ομΙγιιγρίαπι 1 Ι4ΡΟΤΥΑΠΙΙ6 ΟΟΣΡΟΓΘ πιο] 

πγεάῖοις, 1ΡρίΙ οπιηῖθς 1π ρατρας, οσοι] εχοερ!ῖς, {ρ]επ- 

ἀἱάιΠίπια Ἱακ ἀειρεπόα εΠ. ἘΠ απίεπι Ίαςκ Γρ]επάἰά(μανα, 

ᾳπαε [ράϊαΙΙ Ἰμπ οσο [οἱ πμ]]α το Ἱρίαπι οΡ[οπταπῖθ 

Ργαε[ω]ρεῖι, Ύεγιπι Ππίεγάμπα 1 πιαπης οπγαπι [αρειπ{ῖς 

ἀοπι]ο]]ῖο ἴα]ῖ5 Ἰοοιφ πα]]α5 ε[. Όαερο νεχο οαυϊάεπι εβ, 

1 6ο ἰάπιεΠπ ΠΟΠΙΠΕΠΙ οο]ἱοσαγο ποπ εχρεάτῖ, ΊἨϊεπιε ρος 

{ρΐσις, αε[ίαίε ρετ αεβαπις αἰγίμδᾳαε επί Τεπιρεβαϊ]ς Γαα 

ηοχα εΏ, ΕΡταείεχγεα εἴϊαπι νεηῖος Τα «ανετε οροτίεῖ, υἲ 

1η Ἰΐς ποια [ο]απι τεἰνοσ[απα Ιάοπευπι αέτεπι υ]ίεπιας {αε- 

ρο, γεγαπι εἰἶαπι νεπίαπα Ίαπααο εἰ {επε[ιγας νΙοίπαπι α[- 

Παμίεπα αἱ οροται]οπὶ {αρ]εοίαπι νεμεπιεηίες αρίίείι. πι 
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Εὰ. ΟµαΝ, ΧΠ. [51.1 τος ΕΕ, Βαΐς Ύ. (669.) 
ἐκείνων δὲ μαλιστα φεύγομεν ἄνεμον, ἐφ᾽ ὧν εὐλαβούμεθα 
παθεῖν τι τὸ νευρῶδες γένος, ὥσπερ γε πάλιν ἥλιον ἐπὶ 
τῶν σηπομένων, ὡς πρὸς αἱμοῤῥαγίαν ἐπιτηδείως ἐχόντων, 
καλῶς οὖν προσέθηκε τῶν παρεουσέων, τῶν συμφερουσέων, 

οὐ γὰρ ἁπλῶς ἐκ τῶν παρουσών αὐτῶν αἱρεῖσθαι χρὴ τὴν 

λαμπρότητα, αλλὰ καὶ προσεπιβλέπειν, εἰ καὶ τῶν συµφε- 
ο 3 -- 3 ς ’ 

ϱουσων αυγων ἐστιν η λαμπροταάτη. 

ιβ. 
ΠΙλὴν ὁκόσα ἢ λαθεῖν δεῖ ἢ ὁρῆν αἰσχρόν. 

Οὐ σαφῆ τῇ λέξει τὴν ἑαυτοῦ διάνοιαν ἠρμήνευσεν ὁ 

τεχνικὸς, ἀλλ᾽ ὧστε δόξαι, μὴ δεῖν πρὸς αὐγὴν τρέπειν τὰ 

χειριξόµενα μόρια τῶν καµνόντων, ὕσα λαθεῖν προσῆκεν 

ὁρῷν αἰσχρόν. ὃὁ δὲ οὐ τοῦτο βούλεται, ἐφεξῆς οὖν φησιν. 
--- 

11] απο γεηίαπι τπαχῖπιε υιίαπιαδ, Ἱπ αἴρας νετετηαε 

πο απῖά πογνοίαπι 6εηας ραϊϊαίατ, απεπιαάπιοάαπα τΗΓΓΙΦ 

Γο]επι 1π 1 4παε Ραϊτείουπε, αἲ ααἵ αἆ [αησαϊπῖς εγαρ!ϊο- 

πετ Ῥχορεη{ε {εταπΊατ.  Ῥταεοίατε Ισιίυτ αἀ]εοῖι: εκ Ἱα-- 

πηΙπΊΡας Ῥτοβαπήάρας εί οοπ{εγεπρας, Άοπ επῖπι Ππιρ]]-- 

οἶἴετ εκ Ἰαππ]η]ρας ᾳαε ρτο[βαπί [ρ]επάοτεπι εσετε, [εά 

εί ἸπίπετΙ ορογίεί, εἰἶαπα {Π φπε οοπ{εταπί Ἰαπιῖπα, εοΓΙΠι 

πι Γρ]επ άἰἀππανατα. 

ΧΗ. 
Ηις εποεριῖς, ο9µαε αμῖ Ἰἰαίετε οµοτεε αμ εοπρίοετε 

(μγμε εξ. 

Ίο ἀῑ]ποϊάαπι Ἠαο οταίΊοπε [παπι [επίεπίϊαπα 1πίετ- 

Ρτείαΐαθ ε[ὶ ατἰῖ ρετίίας, Ἱία αἱ ππαπα ἱγαοϊαπάαθ ἄεστο- 

αηίίαπα Ρρατίες αἆ Ἰποεπι οοπγεγίετε ποΏ ἀεσεαί, αἴιαδοπῃ-- 

ᾳπε Ιαΐετο οοπστυ1{, απί οοπ[ρίοετο Ιπάεσεοταπι εἴι, Αἲ 

νεγο ποπ 1 ἵπιρεταί, 418Γθ Ίιαο [οχίο Ῥτοπιποῖαϊ, 
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Εὰ, Οµατι. ΧΠ. [21. 55.] Εὰ, ΒαΙ, Υ. (009.) 

ιγ. 
, 9 ιῶ ”᾿ ” 

Οὐτωσὲὶ δὲ τὸ μὲν χειριζόμενον ἐναντίον τῇ αὐγῆ, τὸν δὲ 
χειρίζοντα ἐναντίον τῷ χειριζομένῳ πλὴν ὥστε μὴ ἐπι- 
σκοτάδειν. 

᾿Εχρῆν γὰρ ὡδὶ πως ἑρμηνεύεσθαυ τὴν ὕλην διάνοιαν 

ὑπ᾿ αὐτοῦ. τὼ δὲ πρὸς αὐγὴν ἐκ τῶν παρεούσων, ἐκ τῶν 
συμφερουσῶν αὐγέων πρὸς τὴν λαμπρότητα τρέπειν τὸ χει- 
θιζόµενον. οὐ μὴν ἂν καθαράν γὲ καὶ ἀνεπισκότητον φυ- 
λάττειν χρὴ τὴν αὐγὴν, αλλ᾽ ἐν οἷς λαθεῖιν ἂν 3 ὁρῷν αἱ- 

σχρὸν ἑαυτὸν οὕτως σχηματίζειν, ὡς τοὺς μὲν ὅλως πάντας 
αφαιρεῖσθαι τῆς θΘέας τῶν χειριζομένων μορίων, ἑαυτῷ δὲ 

κατα μηδὲν ἐπισκοτειν, [22] ἡᾖ μὲν δὴ διάνοια τῆς ὅλης 

ῥήσεως ἐστο τοιαύτη. τάχα δέ τις ἀκοῦσαι ποθεῖ σαφώς 

τὴν ἀπόθεσιν, Ἡν βούλεται λαβειν ὁ ἐἰατρὸς τοὺς περιεστώ- 

τας. ἴσως μὲν οὖν ἐνίων χειρουργιών τὸ ἀπριβὲς, οὐδὲ 
΄. διδάξαι βουλήσεταί ποτε τῶν παρόντων τινὰς οὐκ ἀξίους 

| ΧΠΠ. 

δίο αμίεπι Ἱπαπµ. ομγαπάμπι, Ἰμοὶ αἄνετ[μπι; πια γεΤοΟ 

πιεάεπίεπα, παπι ομγαπζο αἀνετ[μπι αν οροτεει, πιοὦο 

ποπ οδίεπεδγεί. 

Οροτίεραί επῖπι απῖνοτίαπα πῖηαε [επιεπίίαπα αἩ 1ρ[ο 

επαπο]ατὶ: 9 µαε υετο αἆ ἴμεεπι [ρεείαπε επ γταε[επείδις 

εἰ οοπΓεγεπεῖδις ἱωπαιπίδως, αἆ [ρἰεπάοτεπι φμοά ππαπιε οµ-- 

γαῖμγ «οπφετίεγε οροχιει. Ίοι ἴαπιεπ Ῥαταδ 8ο βπε {εΠε- 

Ῥτὶς Ιαοῖς [ριεπάοτ [εγναιάις εἴε, [εὰ ἵπ φπἶρας Ιαίετε 

Ῥατίες ααΐ οοη/ρίοετε Ἱπάεοοταπι Πτ, {ε Ἱρ[απι 1 οο]]ο- 

σατε ἀεοεῖ, τῖ ΟΠ1ΙΠ66 ΟΠΙΠΙΠΟ πιᾶπα οπχαπάαταπι ρατίτμπι 

[ρεείαομ]ο [αράποαπίατ; ΠΡΙ νετο πεᾳπα(παπι 1ρία8 οΡίθ-- 

περγεῖ, Ὀπινετίαο Ρτο[εοῖο οταἰ]οηῖφ [εηπῖεπᾶα ἴα]] εῇι, 

Ὃπαπι Ῥτίπιαπα απθιι αἰῑφαῖς οσεομ[αίΙοπεπι απάϊτο πιβη]-- 

Σεῇβο ἀε[βάεταί, απἀπι οἰτουπι[μαπίες [αρίτο να] πιεάῖοις. 
Αἱ {οτία[ῃς απαεγεπάαπι ΠΙΔΠΠ5 ορεγαοπιπα ἁ[οιρ]Ιπαπι 

εκ Ρρταε[επίῖριας ποππα]]οβ ἄοοετο πο]ιεσῖέ, «πππα ἀ1ρίαπι 

υ 
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Εά. ΟΠασι. ΧΠ. [ο9.] Εξ. Βαῦ, Ῥ. (669, 670.) 
ὄντας αὐτὸ μαθεῖν. οὐ μὴν ἀλλὰ τοὺς γε τῶν χειριζομένων 

οἰκείους, ἐνίοτε βουλομένους μὴ τέμνειν, ὅσα περ τέμνει σώ-- 
µατα, δεύµενα δηλονότι τῆς τοιαύτης χειρουργίας. ἀνιών- 

ται γὰρ ἅμα καὶ ἀγανακτοῦσι πρὸς τὸν ἰατρὸν, «ὡς δήµιον. 
ἀλλὰ καὶ ὄρχιν σεσηπότα πολλάκις ἀναγκαῖον ἐγένετο τελέως 
ἐκκόψαι καὶ νεῦρον διαταμεῖν ὅλον ἐγκάρσιον, ἕνεκα τοῦ μὴ 

(670) σπασθῆναι τὺν ἄνθρωπον. ἔνιοι δὲ τῶν ἰδιωτῶν 

οὐδὲ πύου πάθος ὑπομένουσι θεάσασθαε, τινγὲς δὲ ἐπιτρε- 

πουσιν ὅλως ἀνοῖξαι σώμα πύου χωρίου, ἐφ᾽ ὦν ὁ ἰατρὸς 

τῶν οὐ καταμανθάνων οἷς τὸν πεπονθύτα τύπον ἔτεμνεν 

ἀφθόνως καὶ πᾶν ἐξέκρινε τὸ πῦον" αλλα διὰ δειλίαν τῶν 
καμνόντων ἐνίοτε τοῦθ᾽ ἡμῖν πράετεται. εἰσὶ γάρ τινὲς 
οὕτω δειλοὶ πρὸς τὰς Ἠχειρουργίας, ας λειποψυχεῖν πρὶν 
τμηθῆναι διὼ τὴν τῆς ὀδύνης προσδοκἰαν. ἐπὶ τούτων αξιο- 

πίστως χρὴ περὶ μὲν τῆς χειρουργίας λέγειν αὔριον σκέ- 

Ψασθαιν κατὼ δὲ. τὸ παρὸν ἐᾷν. νῦν δὲ καταντλεῖν ὕδατυ 

ἢ πυριᾷν σπύγγοις, ὡς παρασκευάζοντα τὸ µόριον εἰς ἐπί- 

Φεσιν καταπλασµατος 3) φαρμάκου, κἂν τούτῳ μη προσδο- 

εάΙ[οογε Ἰπάϊσηϊ ΠπΠί; Ίπιο [8π6 Πθς Ἱπᾶπα ΟμΓαΠάΟΓΠΠΙ πε- 

οε[[ατίος, ααὶ ΠΟΠΠΙΠΠΠααΠΙ [εοᾶχαο πο]μπέ, αιιας πἰπίτιιπι 

{αλ Πιαηπας ορεταϊίοπε ορας ἨΠαδεπί: πιο]εβία πβπιηπε 

αβιοϊαπίας εἰ αἀνετί[ας πιεάῖοαπα ἵαπππαπα οἀτηϊβσεπι ἆε- 

Ραοομαπίας, Οπία εἰῖαπι [αερο πεοείε {ω]ΐ, ριίτεπα {ε[βεπι 

Ρεπ]ίαθ εκοϊἀετε εἰ πεχναπα {ταπβδνεγ[απι {οΐαπι ἀῑ[οίπάετε, 

πο ΊΟΠΙο οοπνι]ῇΠοπο ρτγεµεπάετείαν. ἸἈΝοππιΙ Ἰάϊοίαε 

Ρυτῖς αΠεείιπι οοπ/ρίσετε πεφιειηί» απ]άαπι νετο ]οοῖ ρι- 

τὶς οοτρΙΦ Ρ]απε αρετίτε οοποεάαπί, αἱ ἴπ ααἴρας πιεᾷίοιδ 

Ἡ16 πα]πίπιε Ρρεγτρεπάεπίαθας αὐαπάε Ἰοουπι αΠεοίαπι [εοεί 

εί ρις απίνετίαπι εχο]αάαϊ. Αἲ 1 οὗ Ἰαρογαπίαπι (πιὶ-- 

ἀπιαίεπι ποὺίς Ἱπίεγάωμπι αοοίἀἰξ, Οαϊόάαπι επῖπι [απί αἆ 

ΠΙ8ΠΙ6 ορεταϊίοµος Πία (ϊπιϊάϊ, αἲ, Ῥτίαδαιαπι Γεοίίο Παί, 

ἁο]οτί εκ[ρεσείαἰῖ ππεία ἵπ απ]πιϊ ἀε[εοίαπι ρτοοϊάαηξ,. Αά 

Ίαεο ππεάϊουπι ορονίεῖ ἆἄε πιαπας ορεταίῖοπε ρτοπαποῖαγθ 

{ε Ρο[ίετο απἶάεπι ἀῑε ἀθεογείατιπι, ἵπ ργαε[επ{ῖ νετο Τρίαπι 

πῖ[ᾗαπι {αοεγο, ΆΝαπο απίεπι 8ᾳμᾶ Ῥετ[απάετε, απ [ροπρίϊ8 

ονεγε, απο ρατίεπι α[Πεοίαπι αἆ οδἱαρ]α[αιαί1ς αιί πιεὰϊσᾶ- 
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Ες, Οµατι, ΧΠ. [ο2.] ) Ἐὰ. Ῥα[. αν, (6τ0.) 
- ” 3 κ -ὰ 

κώντα τὸν δειλὸν ἄνδρωπον τέµνειν. ἐν μὲν δη τοις τοιου- 
ε 4 3 Δ » ’ ’ - -” 

τοις ὃ μὲν ἐατρος ἐπισκοπῃσὲυ ὣὈξασασθαυ τοις παρουσιν 

ἕνεκα τοῦ λαθεῖν. ἐν ἄλλοις δὲ διὰ τὴν αἰδω τοῦ κάμνον- 

τος, ἐπειδὴ περὶ πολλοῦ πυιῆται μὴ βλέπεσθαυ τοῖς πολ- 

λοῖς ἣν ἔχει διάθεσιν ἤτοι κατὰ ἔδραν ἢ ἐν τοῖς αἰδοίοις. 
” ς' ; ’ ’ . 2 

ταῦτα γάρ ἐστιν ἃ βούλονται οἳ πασχοντὲς λανθανειν᾽ ἕν 
” 4 νά ρω .) Δ Ν Δ 3 ν) νά -α εἴδευ δὲ τών γυναικών καὶ κατὰ τὰς πυγὰς καὶ το στηῦος, 

Ν ” - ” ᾽ 

τισὶ δὲ καὶ κατὰ τὴν γαστέρα καὶ πολὺ δὴ μᾶλλον ἔτι κατα 
’ - . -” μρη κ 

τὸ καλούμενον ἐφήβαιον. ἐγκαλῶν δὲ τις ἐνταῦθα αυτον 
ει) ., ” - .] 

“/πποκράτην γελοίως αὐτὸν ἔφη τοῦτο γεγραφέναι. τοις γαρ 
, -” -” ’ ’ 

αἱρουμένοις μὴ ὀφθῆναι τὰ τοιαῦτα μόρια χειριζόμεναν παρ- 
εστιν ἐκβαλλόμενον τοῦ οἴκου τοὺς ἔνδον ὄντας ἅπαντας 
3 ” ” ” Ἀ κ κ Ἅ ἐπιστρέψαι μµύνῳ τῷ ἰατρῷ τὸ ἔργον ἢ κα τινος ἕνος 1 

δυοῖν τῶν οἰκειοτάτων παρόντων. αλλὼ ταῦτα λέγων ου 
πεπείραταυ πολλῶν αἰδουμένων, ὥσπερ ὀφθῆναι τοῖς πα- 

” -” . - ” ’ 

ροῦσι τὰς διαθέσεις αιτῶν, οὕτω καὶ κωλῦσαι τῆς Όεας 
»/ μ / ΄ / υ Ἀ , 

ἐνίους καὶ χωρίζεσθαυ σκἑυάσαιν. πολλακις δὲ καν κελευωσε 

χωρίδεσθαἰ τινας φιλονεικοῦντες ἢ περἰεργαζύµενοι καὶ τιο- 

ππθηῖ αΡΡοΠΙΙοπθπη Ργαερατοξ, αίᾳαο Ιπίεγεα ἠπηϊάππι Ἠο- 

πηΙηθπη π]πίπιο [α[ρίοαπίεπι [εοαγθ. [π 9 ἴαπο γερας, τί 

αἀ[ιαπίος Ἰαιεαπί ορετα[Ιομθς, ας αἀ[ρῖοί πιεάῖοιδ Ργο]- 

Ῥυεεῖί; 1Π αλ] νετο οἨ Ιαβογαπ!ϊ ριάογεπ, ϱα.πι ρταθ 

ση] αά πα Παπ, ποῦ α πππ]ῖς α[Πεοίαπι Γρεείανί, αωεπι 

αυἳ ἵῃ Γεάο, ααί 1π ριάεηά] ραίαν, Ἠαο πάπια Γαπί 

Ρατίς5δ, Ύπάς αεσρτοίαηίες οοου]ίατε ἀε[ιάεταπίν μέ εί πιιι- 

Πεῦγε 6επαθ, ἴμπι οΙ1ΠεΒ, ἴππι ρεοίᾳδ; αωϊάαπι Ργβεῖεγεα 

εἰ νεπίγῖς, εἰ πιω]ίο ππασὶς ριδῖθ αρρε]]αίαε τεσίοΏεδ. Αἲ 

απ]άαπα Ἠ]ο Ἡιρροοταίεπι τερτεμεπάεπα 1Ἰά 1ρ[απα τιάίοα]ε 

{οπἱρΏ[Πε ρτο[εσί. Ορίαπίϊδας επῖπι ᾳπαε Ἠυ]αρπιοάί πιαπα 

επγαπίαχς ῥρατίες πι]ηίπιε ν]ιἀετὶί {αοῖιε εΠ, εκε]η[ ἆοπιο 

ααῖ Ιπίαθ πιοταπίας οπππῖραξ, υπῖ ππεάϊ]οο απί εἰἶαπι πηπο 

απορίαπα, αὐί ἆαοβιφ απιοϊ[Ππιῖς ρταε[επΙίθας ορεΓαΙΙΟΠΕΒ 

οοπηπ{{ετθ, Ύεταπῃ θαῖ Ἠαεο παγγαί πο εχρετίις ε[ πιιι]-- 

ἴοδ, 41198, ἀπεπιαάπιοάμπα ρηάεί [αος α[εοίας αὖ αἁ[απιῖ-- 

Ῥα9 οοη/[ρῖοΙ, Πο ποππι]]ο αἀ[ρεοία ρτοµίρετε εἰ πο 

Ίαοεγε, Όαθρο νετο απϊάααι εὔαπι[Π Γεοεάοτα Ίι[ῃ Γαετίηί 
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ομως ἐπίστασθαυ τὰ τοῦ κάµνονιος ἔνιοι τῶν 

οἰκείων ο φίλων ἀναιδῶς παραμένουσιν. ἐν τοῖς τοιοὐτοις 
οὖν καιροῖς χαρίζεσθαι χρὴ τῷ κάµνοντυ τὸν ἰατρὸν ἄλυ- 
πον χάριν ὑποσχέσθαι τὲ κατὰ µόνας αὐτὸν καὶ μηδενὸς 

ἀκούσαντος, οὕτω ποιήσασθαι τὴν χειρουργίαν, ὡς λαθεῖν 

τοὺς πολλούς. δύναται γὰρ, ὡς ἔφην, ἐν τῷ καταντλεῖν 

ὕδωρ ἢ διὼ σπόγγων πυριᾷν, ὡὥς µηδέπω μέλλων ἐνεργεῖν, 
ἐξαίφνης αἀνύσαυ τὸ ἔργονι ἆλλ᾽ ἔτι πραττόντων τῶν πολυ- 
πραγμονούντων θεάσασθαι. τα μὲν δὴ τοιαῦτα τῶν ἅμ- 
φισβητηµάτων ἐξωθέν ἐστι τῶν τῆς ἰατρικῆς θεωρημάτων. 
ἡμεῖς δὲ «ἐξ ἀκολουθίας ἢ καὶ διὰ τὴν ἀντιλογίαν τῶν ἔπη- 

ρεαζόντων, ἀναγκαξύμέθα μνημονεύειν αὐτῶν. ἐπὶ δὲ τὰ 
συνεχῆ τοῖς προειρημένοις ήδη µειιέναι καιρός. 

ιδ. 
[25] Οὕτω γὰρ ἂν ὁ μὲν δρῶν ὄρφῴη, τὸ δὲ χειριζόµενον 

: οὐχ ὀρῴτο. 

απ] αεπιη]απίας, οὐ ορεταίΙοΠες απιῬίαηί, απῖ Τε 4εστο- 

ἰαη[1 [οἶγε παπ]ίορετε παπίασ, ποππα]Ι {απήματες νει 

απΩΙΟΙ Ἱπηραάεπίες ῬεΓΠιᾶΠΕΗΕ. ἸΠαφαο ρε Πα]αςπιοάῖ οσσα- 

Ποπες Ἰαῦοταπί ρταίῖαπα οΟΠ{εχτε ΠΙεάίομπι οροτίεῖ παϊπῖ- 

ης ππο]ε[ίαπι α1ρ/απιᾳπε [εοτ[απῃ ο πημ]]ο αι[οπ]ίαπίε ῥρο]- 

Ἠοενὶ, Ία {[ε Πιαπι5 ΟΡΕΙΒΙΙΟΠΕΠΙ {αοίαταπα, πῖ πιυ]ίος Ἰα- 

{αεχῖῖ, Ροϊΐε[ι επίπαι, πέ ἀῑσὶ, ἀππι αφπαπα ρετ[απατί αι 

Γροηρ!15 {ονεῖ, αο ΠΠ ποπάαπι Πί ορεταίαχμς, ορΏ5 τερεηίε 

οοπΠσεχα, 1ΐ5 απῖ {ρεοίατε πιοΠΙπη αχ εἰἴαπιπΙπι αἰία {αε]ει- 

Ώρας, Αί Πα]αδπιοᾶί ᾳπαε[Ιοπες εχίγα πιεᾷΙοῖπαο Ῥίαεςε- 

Ρία [απί. Ίος απίεπι εχ επατταϊοχαπι οοπ[ε(πυοπε, γεΙ 

εἰῖαπι οὗ ἀἰ[εερίαπῖαπι τερισπαπἶαπι 1ρία ΟΟΠΙΠΙΕΠΙΟΓΤΕ 

εοδίπιαγ,. Θεᾷ 4μαε ΡΓγαεά]οιῖ οοππια [ετίο Γαρ]οιαπίασ, 

αἆ ϱα ἰγαπδεαπάί Ίαπι ἵεπιρας ε[ί, 

ΧΙΥ. ος 
δὲ επῖπι οαμὶ ομεταίµγ Ιπεμεβίέμ εἰ οαιμοὰᾷ ετµείαιµγ ποπ 

αἆ[ρίείειμτ. 
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1ὸ κἀνταῦθα τὸ τέλεον τῆς λέξεως ἐἔστυ τοιοῦτον" οὗ- 

τως ὁ μὲν δρῶν ὁρῷ τὸ χειριζόμενον µέρος, ὑπὸ δὲ τῶν ἄλ- 

λων οὐκ ἂν ὀρφτο ταὐτὸ τοῦτο τὸ μέρος" οὐ γὰρ δὴ 
πρὸς τῶν ἰατρῶν ἄμφω πέπονθε τὸ χειριζόµενον, ὁρᾶσθαί 
τε καὶ οὐχ ὁρᾶσθαι. 

εξ. 
ολο ἑωυτὸν δὲ καθημένῳ μὲν πὀδες ἐς τὴν ἄνω ἴξιν κατ 

ο ἐθὲ) ούνασε, διάστασιν δὲ ὀλίγον συµβεβηκότες, γού- 
νατα δὲ ἀνωτέρω βουὐβώνων σμικρὸν διάστασιν ἀγκώσιν 
Φέσει καὶ παραθέσει. 

«πΠὴν πρὸς τὴν αὐγὴν συμμετρίαν τοῦ χειρίζοντος διελ- 
Φὼν πρὸς τὴν ἑαυτοῦ συμμετρίαν ἦκεν. εἰρηκως γὰρ ἔμ- 
προσθεν ὁ δρῶν καὶ καθήμενος 3 ἐστεως ξυμμέτρως πρὸς 

ἑωυτὺν, πρὸς τὸ χειριζόµενον, πρὸς τὴν αὐγὴν, εἶτα πρὸς 
τὸ τελευταῖον απαντήσας πρῶτον, ἅμα ὃ᾽ αὐτῷ πρὸς τὸ 

Αἴαπε Ἠϊο Ῥρετ[εοία ε[ι Πυ]αδπιοάϊ οτα[ῖο, Θὶο ϱεΠΙΠα 

αὐῖ ορεταίΗχ» «παπι ραχίεπι ππαπα ουταί, Ιπίπείατ. Ἠαες 

απίεπι Τρία ΡαΓ9 αὐ αῖ ποπ οετη]ίασ, Ἀοια επίπι Ῥρτοίε- 

οἵο; αποᾷ πίουππιο εἰ αἀ[ρίοί εἰ ποη αἁ[ριοϊ ρατίῖ πιαπα 

ουταπάαε οοπγοπί!, αἆ πιεάῖοαπι τε[ετίΠς. 

.. Χν, 

Ζτεγωπι [ωῖ Ταξῖοπε [εάεπεί φμίάεπα ρεᾶες [εομπάμπι «απι 

«4μαο [μτ[ωπα ε[ τεοεμάϊίπεπι ε ἀἰτεοιο αἆ βειµα [1ΐ, 

ἀἰγεπιρεμπι αµίεπα Ιπἰπίπαμπι εοπ[εφμμεῖ;. βεπµα υεγο [ι- 
Ῥετίοτα [ῖπε ἱπρμιπίδμς ραμίμίωπαι ἀἰάμοία μτγο εοπηιπιοᾶα 

εμόΙιοχµτ ρο[ιείοπε εἰ αμρο/[ιἶοπε. 

Ῥγπιππείτίαπα πιαπα ορεταπῇ5 ΡΓΟ ταϊῖοπε ]μοῖς ΕΠΊεΠ-- 

Γμ9 αἆ ε]ασάεπι [Υπιπιείγίαπι αοοεά1ί.  Ῥμρτα πᾶπιᾳμε Ρτο- 

παποἰανΙῖ: αδεις αμ [εάεπς αμὶ [απ αμι [γπιπιειτία αἆ 

/ε[ε, αἆ ιά φμοὰά πιαπι ἰγασίαίμτ, αἲ ἰμεῖς [ρἰεπάογεπι; ἆθ- 

1πᾷε αἆ Ρο/[ίγεπιαπα ΡΥΙπΙΟ Ῥτοίεοίμς εἴ Ππιπ] οπι «ο Ῥτο 

6ΑΙΕΝΌ8 ΤΟΊΛ., ἈγΙΙΙ, ΡΛΗΘ ΤΙ. τπτ 
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, »/ 3 ο) ” ι 

χειριξόμενον συμμετρίαν ἐξ ανώγκής μνηµονείσας, ἐπὶ την 

αὐτοῦ πρὸς ἑαυτὸν ἀφίκετο συμμετρίων τοῦ χειρίζοντος. αυ- 

τὸν δὲ πρὸς ἑαυτὸν συμμέτρως ἔχειν θέσεως, ' οὐδὲν εῶν 
ς - Ἀ δὲ. ι » 3 [ Ἀ υπ. ᾿ 
ἁπλῶν ὂν καὶ οἷον τὸ ματ ἄρθρον δυρημένον, ἣν δὲ τα 

μόρια σκοπῆς, ὡς ἄλλοιε ἄλλην ἴσχευ Όέσιν ἓν ποικίλοις 

σχήμασιν» οὕτως ἂν δύναιτὸ πθιε μὲν ἔχειν συμμέτρως. 

ἑων ή τις ἐπὶ πλεῖστον αἀλλήλων ἀπαγάγῃ καθήµενος ἢ 

ἑστὼς, ὀμέτρως ἂν ἔχοι τοῖς μορίοεε τούτοις θὸς ἄλληλά, 

καθαπερ εἐ καὶ συνάγοι τελέως αὐτῷ καὶ ψαύειν ποιήσειεν 

ἡἢ) καταθεί τὸ ἕτερον ἑτέρου ἢ μάλλον ἀποτείνοι κατὰ μῆ- 
ε.ς Ν Γ Ἂ 3 3 »Ὢ λ 4 4 μη» οι. «ασ { 

κος ὕλον τὸ σκέλος α} εἰ κατ ευδὺ δείη τὸν πόδα τοῦ }γὀ- 

γατος, ἆλλ᾽ εἰς τοὐπίσω πολὺ τῆς εὐθύτητος ἀποκεχωρμκώς. 
“ -. ς.ς ; π 3 ». ν . μοσ 

εὔλόγως οὖν ὁ πποκράτης τὴν αὐτοῦ πρὸς ἑαῦτον ἑκάστου 

σεμμετρίαν ἐν τῷ καθεῖσθαι τὴν τῶν μορίων ὠρίσατυ πρὺς 
1/ . ’ Δ . {κι 3 » - ἲ . 

ἄλλήηλα σχέςιν, τόὺς' μὲν πόδας κατ εὐδι των }γυάτων 
τα , . ο ι ο σης ερ ων , » ωπτικωια 
αξιώωσας κατέχειν. ἐπεὶ δὲ τὸ κατ εὐδυ διτεὀν ἐστε, το 

μὲν κατὰ τὸ μῆκος ἐκτεινόνιων τὸ κὠλον, τὸ δὲ εἰς ὕψος 

αροτγὶ πιαπι οιιΡαΠά1 Υαοπε, {αοῖα Ἠοσε[αν]ο. πω εἰτῖας 

οομηΙηεπιογα!ίοπε α πιαπα ορεταηπίῖς [αἳ. 1ρβα6 ἔκίοπε 

Εψανπεϊτῖεαι [ε οομ μή, Τρίαπι απίεπι εοπεἶ ἡμᾶπι Ρόβία- 

ζάαι Ίαῦενε ἀεοεῖ, πλ] Ππορ]εκ ααάπι Πέ, εἲ οαίά” νε]αεἲ 

αγίου] ἀλΙποίασα,  Αἱ Η΄ ρατίες οοπίεππρ]εσῖδ, πε ανα 

αἴηπε α]ίας ναγῖῖ» ροβίμταπι Πσατῖς Γογτί ροίεβ, [ο Ἱπ- 

ἱεγάιπι εἰἶαπι οοηρτγαθεηίεγ [ε οἱἱοσατθ. δΘὶ απιῖς 1βίίας [6-- 

4επδ αιί [ίαης ετυτα ΡΙατΙπιαπι ΙΠίεγ {ο ἀϊάαχετι, ρταείες 

Επιπιείγῖαπα Ἠὴς 1ΠίεΥ Γε Ῥαγίίβας Γὁ Ἠαδαεσίϊ, Ρεγαε(αθ΄αο 

Π µαες ῥ]απε θοδρετ]έ ο [6 ἴάμρετο Γεοετῖῖ; απξ αλάτι 

11ο] νε ῥο[αεπξ απῖ Ροµυς 1η Ιοπςτιαάἴπ επι (οι 

ογι8 μιῤῥνε δν απἲ  Ῥεάεπι ε ΤοερίοΠθ 66Η Ῥο[ασγ]ε; 

ἴπηο νεγ[α5 ροβετίοζεπι ρατίειι α τεοάίπα πια] {[6-- 

οεάεμίοεπι, ἨΝΙοπίο Ισίταν Ἡϊρροοναιες η πυμὰ {ρβις ορεγαι-- 

ες οπ]αδαο Γπιππεϊγίαπα, Τα Μαρία ταίοπα ᾿οόπ[ΗΠΙΤεῖ, 

πηαίπαπι ῥαγΐαπι ἀἱ[ροβιίοπεια ἀεβωϊνί. Ῥοὰες φαϊᾶσπι ϱ 

γεσῖοπα Ρέππα «οΠΙΙΠΙΕΥΕ΄ Ππρετανίι,  Οπαπάοφιϊἀεία νεγο' 

ογα1ο ϱ Ἐοσίοπα γεΙ ο ἀῑγέοίο ἀάρίεκ εἰ, πα ἀὐϊάθπι 
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ανατεινόντων, ὥσπερ ὕταν [24] ὀρθοὶ στώμεν, ἐἰκότως 
προσέθηκεν εἰς τὴν κάτω ἔξιν. ὀνομάδει δὲ συνήθως ἔξιν 

αξὶ τὴν εὐθύτητος θέσιν. ἄρα τοιγαροῦν τοὺς πόδας ὀλί- 

γον ἀπ᾿ αλλήλων ἀξιοῖ, τὸ δὲ ὡς πρὸς βουβώνα τοῦ γόνα- 
τος ὕψος ἐλίγον ὑπερέχειν, σκοπὸν ἔχων ἐν τοῖς πᾶσι τήν 
τε εὐσχημοσύνην καὶ τὴν εἰς τὰς ἐνεργείας ἑτοιμότητα καὶ 

τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἔδρας, ὡς δυσπερίτρεπτον τὸν καθεζό- 

µενον οὕτως, διὸ καὶ τὰ γόνατα καὶ ὅλους δηλονότε τοὺς 

μηροὺς ἄχρι τῶν βουβώνων διάστασιν ἔχειν ἀξιοῖ τοσαύτην 
απ᾿ ἀλλήλων, ὡς εὐσχημόνως τὲ ἅμα καὶ ἀσφαλῶς καὶ πρὸς 
τὰς ἐνεργείας ἀκωλύτως ἐνίοτε μὲν ἐρείδεσθαι τοὺς ἀγκώ- 

γας τῶν χειρών κσοτα τοὺς πήχεως τε µέρος, ἐνίοτςξ δὲ ἑκα- 
τέρωθεν αὐτῶν παρατειαγµένας ἐνεργεῖν' τὸ μὲν γὰρ 9ε- 
σει τῆς ἐπ αὐτῶν ἕδρας δηλωτικὸν, τὸ δὲ παραθέσει τῆς 

τῶν πλαγίων. 

πιδνηΏγογαπα [ο 1π Ἰοππίιαάίηεπι εκἰεπάεπίΙαπα} αἰίετα Υογο 

ατίπππι {π αἰΗμπάίπεπι [ε[ο ροτεϊσεπίίπα, απεπιβάπιοάμπι 

αμα ετεοίῖ [απας, Ίωτε ἵατίαπι τεοπάίπεπι αἀάῑί,. Δί 

ἴξιν Ῥτο οοπ[αεἰπάϊπε Γεαιρες τεοϊαάϊπῖς Πίππι αρρε]ίαῖ, 

Ὃ παπα οἨ τεπι ρεάε αἲ 1πΥῖοεπι πιοᾷῖοε ἀϊάμοῖ, δεπααφαθ 

Ραυ]ο 1π Ἱπρσαπαπα α)Ηαάίπεπι εκοεάετε Ἱπρεταν]ί, αι 

[οοραπι Ἠαβεί Ιπ οπιπ]ρας αἲ ἀεοοτεπι εἰ ἀἆ ορεταΙοπ]θ 

οε]εγιίαίεπι εἰ Γ[εὰίς [αριμιαίεπι, 1ία πέ αἱ [εᾷεί ἀῑπιο- 

γετῖ ΟΠΙΠΙΠΟ Ἠπειεαῖ, Ῥτοϊπάε 6επιια εἰ ἰοία οπηπίπο 1ε- 

πηογᾶ αἆ αδαᾳπε Ἱηρηῖπα Ἰαήίαπι Ππίετ [ο ἹπτετναίΙασπ Ἠα- 

Ῥετε Ίά[Ηε, ασ ἄεοοτε βπππ] αἱ ἴμίο εἴ αᾱ  οβεΓγαίϊοηθθ 
ἀεσεπίεν, ἀπίεγάαπι ααἶάεπι πιαπαάπι ]ασετῇς εἲ α)ῖουῖ ο- 

Ῥτ ρατ Πποαπιραί: ΠΟΠΠΠΙΟ παπι Ὑετο Τεπιογ]βης, Ἱπ- 

ἴεγάαια ααἴεπι ἔρ[ας πἱχίπιάαο Ρρατίος ορεταοηίρας 646Π”. 

ἀῑς Ἱπ[ταοίας Γ[οεἡχῖ, Πία πάπιάὰε ἀἶο[ο ΡοΠίίοπο 6 41 
γεοίο ΡοΠίαγαπα ΡΗΤΗ, Ἠδεο Ύετο 4ΡΡΟΠΙΙΟ᾽ ο. ἄρ- 

ΡοΠίατασι [εᾷεπι ἀεε]αγαῖ. 

Χα 9 
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πὰι Ὅμασις ΧΠ. [οι] ας πας αι, Ύ. (070 

λν λλά, ἐσει σον οἱ κ 

"Ἰμάτιον εὐσταλέως, εὐκρινέως, ἴσως, ὁμοίως, ἀγκώσιν, ὦμοισιν. 
ΝΟ ΡΟΝ έχω υ ' 3 

Τὸ 'μὲν εὐσταλέως ἀντεὶ τοῦ. προσεσταλμένως εἴρηκεν, 

ὥς μήτὲ περιτετραμμένον αὐτὸ μήτε χαλαρὸν περικεῖσθαι 

τῷ σώματι τοῦ  ἰατροῦ. τὸ δὲ εὐκρινέως ἐπ αὐτοῦ τοῦ 
ἑματίου λέλεκταν" κελεύει γὼρ καὶ τοῦτο μηδὲν αὐτοῦ µέρος 
ἀνδεδιπλώσθαι. τὸ ὃ᾽ ἐπὶ τῷ τέλει πῆς ῥήσεώς εἰρημένον, 

Ἔσως, ὁμοίως, ἄγμῶσιν, ὤμοισιν, αμφίβυλόν ἐστιν ἤτου 
γαρ ἴσως καὶ ὁμοίως ἐν αιιφοτέραις ταῖς γερσὶ περιβεβλῆ-- 
σθαυ τοῖς αγκώσό καὶ τοῖς ὤμοισιν ἀξιοι τὸ ἐἑμάτιον, ὡς 

παραβάλλεσθαι τὰς δύο χεῖρας αλλήλαις; ὕπερ οἱ πολλοὺ 
συγκρίνεσθαι καλοῦσιν ἢ τοὺς ἀγκῶνας, ἢ τοὺς ὤμους αλλή- 
Ἆοις παραβάλλει κατ ἀμφοτέρας πὼς χεῖρας, κελεύων ἴσως 
καὶ ὁμοίως τοῖς ἀγκώσι καὶ τοῖς ὤμοις καθ᾽ ἕκαιερον αὐ- 

τῶν περιβεβλῆσθαι τὴν χεῖρα. ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἀνωτιέρω 

τῶν ἀγκώνων βούλεται τὴν περιβολὴν γίγνεσθαι τοῦ ἑματίου 
πρόδηλον. ἀσκεπάστους γὰρ εἶναι τούτους αἰσχρὸν οὐκ ἐα- 

γι 
είς [μευύιοςε, ἀῑ[ίπειε, αεφιαἰίετ, [ππαῖιεν, οιδιεῖς, 

ο ΕμγΠΕΤΙΣ. 

γοβἰπιθπίαπι Γασσῖηο αι ΡΤΟ οοποῖππε οο]]θείο ΡΙο- 

ημποϊανιί, τπί 1 πεφιια ΙΠπΥεγ[απι πε(αε ἸαχΗπι πεά]οῖ 

οοερις Ἰμάμαῖ, ΤἱΠίηοίαπα ἂε 1ρ[ο νεβίπιεπίο ἀἰσίαπι ο[: 

Ἰαρεί επῖπι 14 πι]]α [αἱ ρατίο ἀπρ]ίσαπ, . Οιοὰ αίεια ἐπ 

Γετῖεί Ώπα Ῥτοπιαποϊαίαπο ε{ί, αεφιια]ίετ, Ππίες, οαβ1 15, 

Παπιεχῖς, απιρίσιπῃ ο{, Απ επἶπι αεηπα] εν εἰ Επι [ος 

υ{γαΥΗΠΊάΠε ππαπαηπα οὐΡῖίος εἰ Ἠωπιεγτο νε[ιπιεπίο 1Π-- 

ἀμῖ; ἱπιρεγαν]τ, Ιία πί απιθας παπι 1πίεν [8 σου [αγάπες 

(ααοᾶ Ρ]ετίηιε οοιηρατατί γοοῖίαπι) απ Γάπχεγος ααἲ ο- 

ῬπϊοἙ 1πίει [ο οοπ{οτί Ίάρεπς ἴπ παίταφμο ππαπα αεημαΠίος 

οἱ ΠαιϊΠίες ευδίς εἰ Παπιογί μι]αδᾳπε 1ρ[ογαπη ΠΙΑΠΗΠΩ 

Ἱπάμίαπα ε[[ο, Ἐπίπινογο αιοᾷ ποΏῖ οπΡῖῖ αἱίίοτεπι Υο- 

Π15 απηΡ]ίαπι εἶ[]ο πιαπΙ{ε[βαπα ε[, Ἐος ΠαΠΙΠθ πμάος ρα- 

ἵετο Ιπάεοοχαπα εΠ, ποἩ πιεάίοο ἀπππίαχκαί αἱ ἵαπι τε]ῖ- 
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τρῷ µόνον οὕτω σεμνὴν ἐργαζομένῳ τέχνην, ἀλλὰ καὶ τοῖς 
κατὼ τὴν ἀγορὰν ἐν θορύβῳ πολλῷ δίκας λέγουσιν, οὗ καὶ 

αὐτοὺς αἰδουμένους ἐδεῖν ἔστιν, ἀνωτέρω τῶν ἀγκώνων ἔχειν 

(671) τὸ ἁμάτιον, ὡς εἰς παγκράτιον. παρεσκευασμένους ̓  
ἔστι δὲ καὶ ἄλλως ἐκκρῖναι τὸ τοιοῦτον τῆς περιβολῆς εἶδος, 

ψυκτικὸν οὐ μόνον τῶν κατὰ ἀγκώνα μορίων, ἄλλὼ καὶ τῆς 
ὕλης χειρός" οὐ μὴν ἐδήλωσε τὸ ποσὸν, εἴπερ τὸν δεξιὸν 
ἀγκώνα τοῦ πήχεως ἐπιλαμβάνειν αὐτὸ προσῆκεν ἢ δηλον- 
ότν παρέλιπεν ὡς σαφὲς τοῦτο καὶ πρὸς ἁπάντων ἡμῶν 
εὑρεθῆναυ δυνάµενον. οὐ γὰρ |χαλεπόν ἐστι στοχάσασθαυ 
καθ ἑκάστην ἐνέργειαν, ὁπόσον δεῖ τοῦ ἑματίου τοὺς ἀγκώ- 

γας ὑπερβαίνοντος ἐκτετάσθαι κατὼ τοῦ πήχεως, σκοπὸν 
κάνταῦθα πεποιηµένους τὀν τὲ τῆς εὐσχημοσύνης καὶ τὰς 
τῆς πρὸς τὴν προκειμµένην χειρουργίαν θείας. ὥσπερ δ᾽ 
ὀλίγον ἔμπροσῦεν ἐφ᾽ ὦν [25] ἐχρῆν λαθεῖν, ἐναντίους 
ἔφην εἶναι σκοποὺς, ἵνα μὲν μὴ βλέπηται τὸ Φαινόμενον 

δέον σκοτεινοῦ ἀέρος, ἵνα δὲ τὸ χξιριξόμενον ὃ χειρίξων 
αὐτὸ βλέπῃ, λαμπροῦ φωτός. ὅ ποτε ὃ᾽ ἂν αὐτῶν ἔπικρα- 

Ρ]ο[απι ατίεπι ρτοβίείασ, [εά εἵ {οτεπῇβρας αριᾶ {γεααεηἴετα 

Ταχραπι οαμ[α5 ασεη!ΙΡιδ, αἩποθ 1ρ[ος 4αοφᾶΠο ραάετε 6εΓ- 

Ώθγε Πσεί, οάαπα γε[ίεπι εαΡΙ]5 αοτέπι σεταπῖ, αϊ απαὶ 

αἆ ΡαποταίΊππα οοσἰποῖῖ [απί. ΑΕ Πα]αδπιοᾶῖ 4άοφαθ γε[ς 

[ρεοίες πιααῖπιε τερτοραπάα, 4αε Ποπ πιοάο ουΡΙΙ ρατίες, 

Γεὰ εἰ ἰοίωπι Ῥγασμίαπι τε[Ίροταί. Νο ἴαπιθα ἀθο]ατανϊέ 

ᾳποῦδηε {ωργα ἀεκίταπι ουδΙΙ απρα]απι Ότασμίαπι οροχῖτα 

ἀεσεαί. Απ Ἰά ἴαπφιαπι ἀἰ]αοϊάσπα ᾳαοᾶ α ποῬῖς οπιπϊβᾶθ 

οοπιρεγ]ϱῖ Ῥοἱε[ί, οπιπίπο ΡγαεϊεγπιϊΠιὁ Ίο επῖπι 15 αΓ- 

ἆμωπα ε[ι 1 βησα]ῖ ορεταΙοπίραθ οοπ]ίοςγε, ΠΠ ἴΠΠΙ ΤΠ-- 

ἀωπιεπίῖ οροτίεαί ουΡίϊος ἵχαπ[οεπάεπιῖ αἆ ουΡΙ Ίαοετ-- 

ἵππα εχροστεοίαπα ε[ε, απ. µίο οὐ[ετναίοπεπι {Πεοετῖπί 

αυμπι ἀεοογῖς Ίππι υ{ᾳ5 αἆ Ῥτοροβίαπι ολγηχρίαπι [ρε- 

οἴαπ[ῖ, Θεά απεπιαάπιοάμπι ραμ]ο απίο ἵη αυῖθας αιἷά 

οοσομ]ἰαπάπι εγαῖ, εοπίτατίο ε[ο [οορο Ρτοίπ], πε ᾳαοά 

πιαπια ομταίας, οοπ[ρίοααπι οεγπαίασ. ορίοεμχο αέτε ορα5 

ε[ζε; Πί.γετο αΙ, πιαηα. ορεχαίας αλλα ᾿οομ[ρίοῖαι ο]αγᾶ 
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τῆ, τὸν σκοπὺν: ἐπείνῳ προσχωρεῖν. εἰ δέ σοι δύξειεν εἶναι 
τὸ ιέσο» ἀκριβῶς ἀμφοτέρων αἱρεῖσθαι, κατὰ τὸν αὐτὸν 

τρόπον καὶ νῦν ἐδτι καὶ δια παντὸς ἐπὶ πάντων ποιητέον, 
ένθα πρὸς ἐναντία πράγματα ποδηγοῦσιν οἳ σκοποὶ, τὸ μµέ- 

σον μὲν ἀμφοῖν αἱρουμένους πάντως, ὁπότερος δ᾽ ἂν ἐπι- 
κρατῇ, πρὸς ἐκεῖνον ἐκκλίνοντας. τὸ μὲν οὖν κατὰ τὴν 

χειρουργίαν ὅσον ἐπ᾽ αυτῇ ἐδεῖτο τῆς ὕλης χειρὸς γυμνῆς, 
τὸ δὲ τῆς εὐσχημοσύνης ὕλης αὐτῆς ἐσκεπασμένης" διὰ 
τοῦτ᾽ οὖν αἀεὶ μὲν τὸ μέσον αἀμφοῖν αἱρεισθαι προσήκεν 
προσχωρὲν δὲ τῷ νι ν ἐπεέγοντέ. 

’ 

! ιδ. 
ΠΠ. 4 δὲ 3 αγ ρ » 4 ς , 3 3 .] 3 ” 

οὸς δὲ τὸ χειριζόμενον τοῦ μὲν πρόσω καὶ ἐγγὺς καὶ ἄνω 
καὶ κάτω καὶ ἔνθα ἢ ἔνθα 1 μέσον. τοῦ μὲν πρύσω καὶ 
ἐγγὺς ὅριον ἀγκῶνες' εἰς μὲν τὸ πρόσθεν γούνατα μὴ] 
3 ’ ] 3 3 ” , Ἐν 4 ” . 

αιιείβειν, εἰς δὲ τὸ Οπισθεν πλευρας. του δὲ ανω μὴ 

ἀνωτέρω μαζών ἄκρας χεῖρας ἔχειν, τοῦ δὲ κάτω. μυ] 

Ίαοε. Ότοά ααἴεπι εοταπῃ εχ[αρετας, 11 [οοραπα οοΠςε- 

ἀετε; αἲ ΠΠ αἴταπαπε ε[ε ΠΡΙ νιάεαίας, ππεάῖαπι ΟΠΙΠΙΠΟ 

ἴεπεγο, Έοάεπι πιοᾷο εἰ πππο εἰ Γεπιρες 1Π οπηπίθμο Γ8- 

οἰεπάσπα ε[ί, ο αἆ χες οοηἰταγίας [οορί ἀῑτισαπί, οο5 φ]- 

ἀεπι αι απογαπι ππείαπι [επηρετ εἰΙσαπί, είες γετο, { 

ΡΤαενα]εαί, αἆ 1]]απι ρτορεπάεπίεδ. ΘΟιοά ἀριίας αἆ ολμῖ- 

τηχρίαπα Ερεοίαῖ, 1ρία Ῥετ [ε πιάαπα ἰοίαπι πιαπάπα ππαχίπιε 

ἀε[άεταί. ΌΏμσαε νετο ἀεοοτῖς [απέ, 1ρίαπι ἰοίαπι οβ[εοίαπη. 

Όπαπι οὗ χεπι πἰτίαδᾳπθ πιεάἶμπι ρετρείπο ἀε]]σί οοησγυῖί, 

[εά ναµάἶας πτρεα{ὶ οοµοςθἆετε. 

ΧΤΠ. 

«4 τὰ αμίεπι ομοᾶ πιαπµ τ’αειαΕΙΥ ργοεμὶ φμῖᾶεπα εἰ Ῥτορε 

εἰ [ωγ[ωτα εἰ ἀεοτ[ιπα εί Ἱμο αμὲ ]]μο αμ αἆ πιεάιµπη. 

Εγουμί αμίεπι εἰ ργορε Τεγπαϊπὶ [μπε ομδὶε; ομἱ ἴπ απ- 

Μεγίογεπα ρατίετα δεπιµα, ἵπ Ῥο[εγίογεπι εο[ίας ποπ ῬΤο- 

δτεάἰαπιμγ. -4εξ [ωγ[μπα, [ωπππιας Ἱπαπµς ππαππἰς [ωμε- 

ΓίΟΤεΣ ποπ ἴεπεαί; ἀεογ]ιπῃ νετο Ῥεειογε βεπῖδις ἱπεμπι- 
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κατωτέρω 1) ὡς τὸ στῆθος ἐπὶ γούνασιν ἔχειν. ἄκρας 

χεῖρας ἐγγωνίους πρὸς βραχίονας σχηµατίδειν.. τὰ μὲν 
κατα μέσον οὕτως, τὰ δὲ ἔνθα ἢ ἔνθα μὴ ἔξω τῆς ἕδρας. 

κατὰ λόγον δὲ τῆς ἐπιστροφῆς προβαλλόμενον τὸ σώμα. καὶ 
τοῦ σώματος τὸ ἐργαζόμενον. 

᾿Επειδὼν τὸν ἰατρὸν ἔκέλευσε συμµέτρως ἔχειν πρὸς 

ἑωυτὸν, πρὸς τὸ χειριζόμενον, πρὸς τὴν αὐγὴν, τοι καθή- 

µένον 3) ἑσιώτα καὶ πρώτον ἐνεχείρισε λέγειν τὴν τοῦ κά- 
Θημένου συμμετρίαν πρὸς ἕκαστον τῶν τριών, ἀρξάμενος 
απὀ τῆς αυὐγῆς. εἶτα μἐεταβὼς ἐπὶ τὴν πρὸς ἑαυτὸν αυτοῦ 

συμµµετρίαν καὶ ταύτην διελθὼν ἐπὶ τὸ λοιπὸὺν ἔτι τρίτον 
ἥκει, διδάσκων τὴν προς τὸ χειριξόμενενον αὐτοῦ συμμε- 

πρίαν. οὔτε γὰρ ἐγγὺς πάνυ προσήκει καθῆσθαι τοῦ χει- 
θιζομένου τὸν ἰατρὸν, ὡς ὑπὸ στενοχωρίας ἐμποδίζεσθαι 

πὰς τῶν ὙΧειρών ἐνεργείας οὔιε διεστηκέναι τοσοῦτον, ὡς 

µόγις ἐφικνεῖσθαι τοῦ χειριζοµένου.  τίθησε γοῦν κἀνταῦθά 

τινας ὅρους, ὦν οὔτε) εἰς τὸ πρόσω χωρεῖν οὔε εἰς τού- 

δεπἰε ΠΟΠ ἴπΓεγίογε.  μππππας ππαπις απριίατες ΜΗ 

Λιππεγίς Πρισεῖ:  ομαε ἵπ ππεάίο [μπε ἴτα [ε Ἰαδεπε. 

δεᾷ φµαε Ἰμο αμ ἐ]μο  [ετωπίμτ, πο επιγα [εάεπα. δεᾶ 

Ῥτο εοπφετ[ιοπῖφ. ταιίοπε εοτριµς εἰ ορεγαπίεπι οογροτῖς 

Ῥατίεπι ρτοιεπάαι. 

απ ππεάῖοαπι αἆ Πε, αἲ εππι απὶ παπα ουταίυτ εἰ 

αἆ Ίποεπι χε[ρεοία απί [εάεπίεπι απῖ Παηίεπα Γε[ίε Πδιχαγα 

Ριαεοερῖῖ:. 4ο ρϊπιαπι [εάεπιῖς αἆ {πίμπι οαποάφε {Γαοία 

τε]αίίοπε [Ὑπιπιεϊγίαπα ἆοεοτε Ρτο[είζας ε{ἰ α Ἰμοέ. εκοσ[αβ, 

Ὠεϊπάε αἲ πιεᾷ]οί [αἱ ταίῖοπε [ψπιππεἰτίαπι  ἀῑρτε[ας εἲ 

Ἠαπο Ρει[εοαίπς αἆ. τεβάαωαι {ετῆυπι Ρρτονεµίαχ, ΄Άεφπε 

επῖπι πιεάῖοιπα ]αβογαρ παπι ουχαηάο Ῥτορίμθ {εάετο ἆε- 

οεί, πε Ἰοοί απβιβία ππαπασσα αοἴῖοπες Ιπ{ετίυτρεπίας, ηε- 

ααε ἰαπίορετε ἀῑγιπι, πἲ νὶκ: Ἰαροταπίεπι αἰήηραί. Ἠτο 

1σήυς {εγπιΙηοβ αιοδάαπα οοπ[ 1 ἳ,  4ποδ ααἵ ππβπἩ  ορε- 

ναίασ πεαιε 1Π απἰετίοτα ηεφαε 1π Ρροβεγίοχα Ῥχορτες1 ἀε- 
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πίσω προσήκευ τὸν χειρίζοντα. μεμνήµεθα δὲ ὅτι περὶ τοῦ 
καθημένου πρῶτον ὁ λόγος ἐσεῖν αὐτῷ. τοσοῦτον οὖν αξιοι 
διεστηκέναυ ποῦ κάµνοντος, ὡς μήτε προσωτέρω ποτὲ τῶν 

γονάτων ἴσχειν τοὺς ἀγκώνας μήτε ὀπίσω [261] τῶν πλευ- 
ρῶν. ἐπὶ μὲν δὴ τῆς κατὰ τοὐπίσω τὲ καὶ πρόσω δια- 
στάσεως τούτους ἔθετο τοὺς ὅρους. ὀνομάξεταυ δὲ κατὰ 

τὸ µῆκος ἡ διάστασις αὕτη' λοιπών δὲ οὐσῶν δυοῖν δια- 

στάσεων, μιᾶς μὲν τῆς κατὰ τὸ πλάτος, ἑτέρας δὲ τῆς κατὰ 

τὸ βάθος καὶ ὕψος, ἑκατέρως δὲ ὀνομάζεται, τῆς μὲν κατὰ 
τὸ ὕψος ὅρια τίθῆσι μήτε ανωτέρω τῶν μαστῶν ἄπρας 
χεῖρας ἔχειν τὸν ἐνεργοῦντα μήτε κατωτέρω ἢ ὡς τὸ στῆ- 
Θος ἐπικείμενον ἔχοντα τοῖς γόνασι, τὼς χεῖρας ἐγγωνίους 

ἐσχηματικέναι πρὸς τὸν βραχίονα. καλεῖ δὲ ἐγγωνίους, ὅταν 
ὀρθὴν γωνίαν πῆχυς ἐργάξηται πρὸς τὸν βραχίονα, μέσον 
γάρ ἐστι τοῦτο τὸ σχῆμα καμπῆς τε τῆς κατ αγκώνα τε- 
λέως, μεθ᾽ ἣν οὐκέτυ κάµψαυ δυνατόν ἐστιν, ἐκστάσεως τὲ 
σχήματος, μεθ ἣν ἀμήχανον ἔσταυ ἐπεκτεῖναι τὴν χεῖρα. 

τῆς δὲ κατὰ πλάτος εἰς τὰ πλάγια µέρη γιγνομένης διαστᾶ- 

δεῖ, Μεπιπίπιας αμἴεπι ἆε Γεάεηπία ρτίπιαπι Ἴρ[ ΓΕΓΠΙΟΠΕΠΙ 

ε[ε, ΟΠίταχραπα βία Πία αἩ αεστοίαπίε ἀῑτεπιρίαπι είτε 

Ἰαρεῖ, πῖ 16 πεῃπε αΠίεγΙογες σεηῖρας ουβ1ίο8, πεφμθ Ἰαΐε-- 

τρις Ῥο[ετίοτες [οτιαϊωμτ. ὨἨος Ἱίααπε Παἰπῖ Τεγπήπος 

ΙΠΤεγγα]], ααοά ἴππι αἆ απἰετίοχεπι ἴππι αἆ Ρροβοθσίογεα 

Ρατίεπι τε[εσίητ. ΊΤρ[απι αμίεπι Ππίεγνα]]ηπι 1π Ἰοης1ιά]-- 

Πεπα Ὠοπαϊπαίαπγ. Όπιπι νετο ἆπο {[αρεταπί Ιπίετνα]]α, 

Όπαπι 1π Ἰαἱπάϊπεπα, αἰίεταπ 1π Ργο[απάτίαίεπι ααἲ α{ἰ-- 

{πάίπεπαι (παπι πίτοφιε νοσββα]ο ἀῑοιίας) Ππίεγνα]]ϊ απ- 

ἀεπι 1π αἰίπάϊπεπι {εγπιῖπος εοπ/[Η (με, απ πεφαε ορετα!ῖο 

Γαρετῖας πιαπιπιῖς [ηπΙΠιᾶ5 πάπας ροττὶραϊί πεφμε Ἰπ{ετίας 

Ῥεοίοτε Γπρες σεππα Πποππιδεηπίε πιᾶηµ5 4ηΏρ]αγες οππΏ Ἠι-- 

πηεχῖς Ἠσυχεί. ΑπΠρα]αχες απίεπι γοσαί, απππι τεοίαπι αἩ-- 

ρυ]υπι ομΡ]ίαφ επι Ῥτασ]ίο ε[ῃοῖαί. Ἠίο επῖπι πιεἀῖας ε[ὶ 

λαβίίας ἔτι ΠεχίοπΙς ουΡΙΗΙΙ πἸπιαε, αἆ ᾳ παπι πιαηας Πεοίά 

περπαφμαπι ροίεβ; {μπι εχίεη[Ποπῖθ εκίτεπιαε αὖ 4 παπι πιᾶ- 

Ἡ ΠΠ εκρουΓίᾳὶ επί ρετατάμαπι. Αἲ τεωίπαπι 1Π{εγνα]1 
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σεως ὅρον ἑκατέρως ἐτίθετο τῆς κατὰ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ 
τέλειον, ὡς ἄχρηστον ποιεῖσθαι τὰς ἐπιστροφὼς, ὡς μὴ 

κατακινεῖσθαι τὰς ἔδρας, τουτέστε τῷ μόρια τοῦ σώματος, 

οἵς ἑδραξόμεθά τὲ καὶ στηριξόμεθα κπατὼ τών ὑποκειμένων. 

εἴρηνται μὲν οὖν ἐφεξῆς ἀλλήλων οἱ ὅρου κατὰ διαφέροντας 

χρόνους” ἐν ᾧ καὶ χθόνῳ περὶ τῶν κατὰ μῆκος ἐδίδασκδ 
διασιάσεων, ἓν τούτῳ περὶ τῆς κατὼ πλάτος «καὶ ὕψος οὐχ 

οἷόν τ᾿ ἦν διδάσκειν, ὥσπερ οὐδὲ ὁπότε περὶ ἑκατέρας τῶν 
λοιπών δυοῖν. αὐτὸν δὲ τὸν ἰατρὸν, οἶμαι, ταῦτα συµβου- 

λεύευ διὰ παντὸς τοῦ ἀποβλέπειν χρῆ τῇ διανοίᾳ πρὸς τὰ 
λελεγμένα πάντα. καὶ γὰρ πάντων ἐστὶν ἅμα Ἰρεία κατὼ 

πᾶσαν ἐνέργειαν. οὔσης οὖν: τινος μέσης παταστάσεως ἓν 
τῷ καθῆσθαι τὸν ἰατρὸν, ὅταν μὴ βλέπων, μηδὲν ἐνεργεῖ 
ταύτην. εὐσχημονεστέραν τὲ καὶ σεμνοτέραν εἶναι προσῆ- 
κεν, ὥς εἰἐ καὶ γραφεύς τις ἢὴ πλάστης ἔμελλεν αὐτοῦ ποιή- 

σειν εἰκόνα. πρὸς δὲ τὴν χειρουργίαν ἀφικνουμένου χρὴ: 

πινεῖσθαι τὰς χεῖρας, ἐφνίοτὲ μὲν ἅμα πρύσω τε καὶ ἄνω, 
κάπειτα ὃ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερὰ, μετὼ τοῦ πρόσω τε καὶ ἄνω πά- 

αποά Ρε Ἰαμίπάιπεπα ἴπ οῬ]ίφ μας Πί Ρατίες, πἰτοβῖᾳτθ ϱοΠ-- 

Ππιαεραί οἱ ἵπ ἀεχίχαπι οἱ βπ]ίχαπι, απο [αοἵ]ο Παπί 6οἩ- 
νετ[οπες, πί [εάες ποπ ἀἰπιονεαπίας, Ίοο ε[ὶ οοτροΓῖ5 ραΓ-- 

ἰε ααἴθας εἰ [εάεαιας εί [α0βγαιϊ [6εάΙ]ρας {Γαἱοίπις, 

ΤεγπιπΙ αμϊάεπι πιπίμα [εεα ἀῑνετ[ῃθ ΓεπιροχὶβΠδ ΡΤΟΠΜΠ- 

οἷαίΙ [απῖ. ΊΝαπι 4πο ἴεπροτε Ιοηρι(αάϊηῖς Ιπίεγνα]]α ἆο- 

οεραί, εο Ιαἰπιιάϊπϊς αἱ αἰίαάτη]ς {πΙεγνα]]ο ἆοσθτθ ἨΟΠ 

Ρροϊμῖξς πεπε αμαπι τεµαπαταπι ἁματαπι αἰιεταίχαπ. ΑΕ 

ἀρ[απι πιεάῖομπι Ἰογίαίας, Ίπθα οι]άεπι [επίεπία, Ἠδες 

οπιΏῖ ἴΕΠΙΡΟΣΘ πηεηίε, ῬΡγομί ἆἀεοεαί, ΙΠπ[ρίοεγε 418ε ῬΓο- 

πιποϊαία [απῖ οπιμῖα, ἘΕϊοπίπι η οπιηῖ οΡρεΓαΙΙΟΠε ΠΒ] 

υ[αῖ [απ οπιπῖα,. Όππαπ ΕΓΡΟ ππεζ]μθ ουἰάαπι Πῖ πιεᾷ]οῖ 

{εάεπάϊ βαΐτβ, αααπᾷο πος Ιπίπείας, ηΙΠΗ1] ασῖε; Ἠαπο Πα- 

ίασι εἰ ἀεοοταπα πηασίφ εἰ Ἱιοπε[ίίοτεπι εἶΤε οοΠ[επῖαπεα 

ε[ί, α παπι ΠΠ Ρίοίος φαἰάαπι απῖ Ρ]α[ίες εις ἠπιβρίπεπα 6{- 

Ππκοσῖ, Όσππῃ απίεπι «4 ολ]γατρίαπι αοοεᾷ]ξ, επι ΠΠο- 

νεγε πιβπι5 οροσἰεί, ἀπίετάσπι οαυἶάεπι Παιαὶ εἰ απῖε εί 

{ατίαπι- ἀειπάε γεχο {Ππαβχοχίααι Ππιαὶ εἳ απίε εἰ {[ωχ- 
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Εὰ. σματ!. ΧΗ. [26.] Εὰ, Βα[. Ὑ. (6719) 
Λιν ἐκ τούτων τῶν σχημάτων ἤτου 7: οπίσω τας, χεῖρας 
ἀμφοτέρας 2) µόνην µίαν φέρειν. οὕτω δὲ καὶ ἢ κάτω 

ποτὲ 1 πάλιν ἄνω καὶ κάτω τε καὶ ὀπίδω, πολυειδῶς γὰρ 

τὰ σχήματα ὑπαλλάσσεται συμπλεκομένων ἄλληλαις τών διά-- 

στάσεων. ἐν ἁπάσαις ταύταις ἐστὶ κοινὸν τὸ φυλώετειν τὴν 

ἔδραν, ἣν διαφ θείρουσιν ἔνιοι τοὺς ὅρους τῶν διασιάσέων 

ὑπερβάλλοντες. ἐάν τὲ γὰρ οὕτως ὑψηλὸν ᾖ κείµενον τὸ 
χειριζόμενον µόριον, ὡς ὑπὲρ τοὺς αὐτοῦ τιτθοὺς ἀναφέρειν 

τὰς χεῖρας τὸν ἰατρὸν, ἀναγκασθήσεταί ποτὲ κουφίσαι μὲ- 
τἐωρύτερον αυτὸν ἐπὶ τῆς ἕδρας, ὡς ἀνιστάμένος, ὡς μηδὲ 

ἑστάναι µηδέπω, μηδὲ καθῆσθαν, ἆλλ᾽ ἐν αοτηρίκτῳ τὲ καὶ 

µέσῳ τούτων σχήματι καθεστάναι' ἄν τ ἐπὶ πλείστον ἐπὶ 
τὸ δεξιὸν 1) ἐπὶ τὸ αριστερὸν µέρος αποκεχωρηκὼς ἐπ᾽ ἐκεί- 

νοις, αὐτὸς ἐκ τῆς ἕδρας κινηθήσεται, ὡς ὀλισθήσεσθαι ἐξ 

αὐτῆς κινδυνεύσας. τὲ δεῖ λέγειν ὡς ἐπὶ τοῦ πρύσω 

ὀπίσω μέρους ἀμφοτέρως ὅμοια ποιήσεται' καὶ µόνον γέ 
τις τοῦ εἰς τὰ κάτω πρὸς τὸ σκοτίδειν αυτοῦ τὴν ἐνέργέιαν, 

ἐν ᾧ πρέπει σχήµατι καθήσεται. 

[απ τυτ[ας εκ ῖς Πρατῖ απῖ ἴπ Ρο[ιεγῖογα ΠΙΔΠΙ6 ἅπη- 

δα νεἰ ιπῖσαπω [οἶαπ ἀμοετο. Φὶο Ὑετο Ἱπεεγάππ γνεὶ 

ἀεοτ[απι νε] τατ[ας Γασ[απι οἱ ἀεοτίαπι οἱ τείτογ[απα. Μα]-- 

{αρ]1οἱ παπι(αε {αοἷε Παΐίας Γαρππίαίασ οοπιρ]ὶοα!ῖ πιπῖαο 

ΙΠίεγνα]]]. Ηϊ5 οπιΠπῖΏιΙ ϱΟΠΙΠΙΗΠΕ ε[ Γεάεπι π6τί, 4 άαπι 

ποπηυ]Ι ἀε[βταυπί Ιπίεγνα]]ογαπι {εγπιῖπας εκοε(εμίες. 

Ἐιεπῖπι Π ᾳµαε Ρας πιαπα ἰγαοίαίαχ ἀία [αρΗπιῖς Πἱ, αἲ 

Γαρτα 1ρ[α5 ΠΙΔΠΙΠΙ5 ΠῃαπΙς εγεµαί ππεῖοις, οορείατγ 1Π-- 

τετάσπι 1ρ[ίε ε {εᾷε ΓαῬ]πιῖος εεῖσῖ, αἱ οοΠ{[αχρεΏς Πο-- 

ἆμπι Πεί, πεαιε Γεάεαί, [εά εἰ Ίπ ἹπβαβΙ] εἰ πιεάῖα 1ΠΙεΓ 

Ἆαςφ Πσατα Πίας Πιτ. ΑΙ { 4ααπί Ρ]αγίπιαπα 1π ἀεχίταπα γε 
ἵπ ΠηΙ[ίγαπι Ῥατίεπι Γεοε[ετίί, 111 1ρ[ε ε [εάε Ἱία ἀῑπιο- 

τερΙίωχ, πί αἳ εα ἹἸαρίατας Ρετιο]είατ. Οπῖά ἀῑοεπάαπι 

εΠ, ααοά αἆ απἰετίογεπῃ γΥεὶ Ρο[ετίοτεπι ραγίθπα ιγῖδηιιθ 

Ππιῖ]α οΡογίυτα ΠΠ} ἰαπίαπιααε Π 4πα Πί Ἱπ Ρρατίες Τη-- 

{εγίοχες οοΠνεΓ{ο, εα ε]Ις ορεταίΙοπεπι οΡ[ομταρίξ ᾳἩα 1 

Πσυτα ἀεοεπ Γεἀετῖῖ, 
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Κάι Ολαχί, ΧΠ. [27.1] ᾗ Εά. Βα[. Τι (671. 679.) 
τσι ' ή 9 | 

[57]. "Βσοτεῶτα δὲ δεῖ καὶ ἐπ᾽ ἀμφοτέρων βεβαώτα ἐξ ἴσου 
υπῶν ποδών ἅλις" ὃδρῇν δὲ τῷ ἑεέρῳ ἐπιβεβωῶτα μὴ τῷ 

κατα τὴν δρῶδων χεῖβα Ὄψου γούνατυ πρὸς βουβώνα, ὡς 
ἐν ο καὶ τὰ ἄλλα ὅρια τὰ αὗτα. 9 

Τὺν περὶ τοῦ παθημένου συµπληρώσας λόγον ἐπὶ τὸν 
ἐνεστώτα μετέβη, πάντως αὐτὸν: κελεύων φυλάττειν, ὃ µι- 

κρὸν ἔμπροσθεν ἐπὶ τοῦ καθηµένου ἐκέλευσεν, ὅτι τὸ τῆς 
βάσεως τῶν ποδῶν «ἄνισον" ὑψηλότερον γὰρ εἶναι βούλέται 

(675) τὸν ἕτερον αὐτῷ, ὡς μὴ κατ εὐθύ τι τοῦ ἐνεργοῦν- 
τος εἶναι τὴν τοιαύτην στάσιν, ἢν ὅτι καὶ αὐτὴν φυλάξει 

διὰ πάσης ἐνεργείας, ἐὰν μιήτιὲ ὑψηλὸν ἑκανώς τὸ χειριζο- 
µενον µόριον μήτε ποθῥώτερον κατὰ τὸ μῆκος 3 πλάτος, 
εὔδηλον τῷ μεμνημένῳ τῶν προειρηµένων. τὸ μὲν γαρ οὔ- 

τως ὑφήλὸν, ὡς τὸν ἰατρὸν ἀναγκάξεσθαι µετεωροτέρας τῶν 
ἑαύυτου πιτθών ἔχειν τὰς χεῖραὀ, ἀποσαλεύσει τῆς ἕδρας 

ΧΥΠΙ. 

διαπίεπι αμµίεπῃ μτγίσφµε επ αεφιο ρεάϊῖδις ιηϊνετ[ιπα ἰπ[- 

βετε ορογεει. ΄ Φεά αἰεγο ἰπ[[έεπιεπι αβεγε; Πο εϱ φμί 

αἆ ορεγαπίεπι παμµῃι ε[, βεπιμ αἆ ἱπριϊπὶς αἰειμάίπεπι 

εο]εγε, µε ἐπ [εάεπείς [αιμ. Ἠοσάεπι φµοφµε εειεΓος 
ΜεΓπιίπος [ετυατέ- 

ΑΡ[ο]αία ΄ ἆε [εάεπίε «οἰΙσαχϱο οτγαίϊοπο αἆ ΓΠαπίεπι 

επιῖρται, 1άθπι Ίαβομς βΠαπίθπα ομ[εινατε, αιοᾷ [εάεπ]ϊ 

Ρα]ο απίθ Ἱπιρετανίέ, ααῖα ἵπιραγ ε[ ρεάαπι ἀποε[ας, ΑΙ- 

ἵετυπα επίπα ε[ε να] 1ρ[ο [αῬ]Ιπήοτεπα, αί ϱ ἀῑτεοίο Ἰπ 

ε]πςπιος1 Παίϊοπθ ηπ]]άπα εἀαί οροχαπη, «παπι {ρβ[ππιαπα ἵα 

οπιπῖ ορεγα[Ιοπο [εγναίπταθ εῇᾳ { ᾳάε ΡαΓ5 πιᾶπα οὐσαίηχ, 

πέρα Γαβ]πήος Πέ, πεσπε 1π ]οηρι[πάίπεπι αμ αζέ ἀἴπεπα 

τοπιοίίος Ρραϊθῖ οπῖηαε ρταθδἰοἴογαπῃ ΠΙΘΙΠΟΓΙ. Ῥ816 ΘΗίΠι 

{ο εἰαία πί [μ18 ἀρβαφ πιαπιπιῖς ΓάΡ]πΙογες πιαπας Ἠδρετε 

οοσαΐης, πιεάῖοαπι α Γεάε ἀϊπιονερίςξ, απῖ οἵἵτα [Ψπιπιθίτίαπι 

ῥτοίεπάϊίας. Θἱνετο «μασ Ρ]ασίητπι [εοε[[εσ]ϊ 8ο ΓΕΙΝΟΓ-- 
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Ἐὰ, Οµατε, ΧΙΕ, [27.1 Εὰ. Βα[. Υ. (0750) 
αὐτὸν ἀνατεινύμενον ἀμέτρως. «τὸ δὲ ἐπὶ πλεῖστον ἀφεστη- 

υκὸς πάλιν αὖ καὶ τὸ προβαίνειν ἀναγκάδον, ἀπολείπειν βιά- 

σεται τὴν ἐξ ἀρχῆς ἕδραν. ἐπεὶ δὲ ἐπί τινος ἐστηρίχθαυ 

τὸν ἕτερον τῶν ποδών βούλεταυ, κανταῦθα τὸ ποσὸν τοῦ 

ὕψους ἐδήλωσεν, ἀξιώσας τὴν αὐτὴν σχέσιν πῷ γόναει πρὺς 
βουβώνας, ἣν καπὶ τῶν καθηµένων εἶπεν. εἰρήκει ὃ᾽ ἐπ᾽ 

ἐκείνων, γούνατα δὲ ἀνώτερον ῥουβώνων μικρὸν, ὡς ἄσφα- 

λεστάτης τὲ ἅμα καὶ εὐσχημονεστάτης πρὸς τὰς ἐνεργείας 
καὶ ἑτοιμοτάτης οὔσης τῆς. τοιαύτης ἔδρας.. αλλὼ νῦν γε 

τῷ ἑτέρῳ 7όνατι τῷ ὑψηλῷ µόνῳ πρὸς τοὺς βουβῶνας εἶναυ 
τὴν αὐτὴν σχέσιν ἀξιοί, πληθυντικὠς οονωμά ἀμφοτέρων 
τῶν σκελῶν ἴσον ἔχειν ὄψος. εεοθ ρ ἳ 

ιθ’. . 

“Ο δὲ χειριξύμενος τῷ χειρίζοντι τῷ ἄλλῳ τοῦ σώματος μέ-- 
ει ὑπηρετείτῳ ἢ ἑστεως ἢ καθήμενος. 2) κείµένος ὅκως 

ἂν ῥήῖστα ὧδε ὡς σχῆμα ἔχων διατέλει, φυλάσσων ὑπόρ- 
ῥυσιν, ὑπόστασιν, ἔκτρεψιν, καντίαν, ὡς ὃ δεῖ σώζεται, 

Γαπι ταχΓᾳς. ρτοσεετε οοπιρι]ετ]ῖ, [εάεπι αἩ. 1ΠΙΠο οορεῖ 

χεµπφπετο. Οποπίαπι νετο αἰίεγαπι ρεάεπι γο]αῖῖ τε αἰια- 

ἆαπι {α]οιτὶ, Ἰὴο «ποσο αλά 1Π15. πιοά πι ἀεε]αταντί, Ἱα- 

Ῥεπς επι εαπιάεπα [ογατὶ αἲ Ἱπραῖπα Ώσυταπ, (14Π1 1π 

Γεάεπίδας ρτοπιποϊαν, ΊἸπ Πῖ ααἴεπῃ. ρτοία]ῖ ΄ 6οημα 

Ραυ]ο [αρτα Ἱηραῖπα οο]]οσαπάα ε[ε, απο Πα]αςπιοςί {ε- 

4ε9 εἰ ἐπβῖ[ῆπια {1 εἰ αἆ «ορεγαϊίοπεπα βρίϊπια εἳ΄ ρατα- 

Ἡ[ππια. Ὑεταπι πππο αἰίεγηπι ρεπα {αῬ]άπιε [οἶμπα αἆ ἵπ- 

Συαῖηα εαπιάεπα [οτί Άριτατα οεη/{εί, 4ο [4ερΕΠΙΠΙΕΥΟ 1Π-. 

δυῖπα πίτοχµπιαθ ογαγ]απι. Ρρατεπα Μαῦεχε αι πεμι, 

ΧΙΧ. 1η | 

4ε φμί ἐγαοίαεµΥ, τεἰίφμα εογρογἰς ρατίε πιᾶπι ορεγαπεῖ [ιὸ- 

/ετυίαε αμι [ἔαης αμὲ [εάεις, Φμο φµαπα ]αο ίππο ία ἵπι 

εα Άβιτα γο[ίμς ψεγ[ευεγει, οὔ/εγναπς ἀε[μαίοπεπα, [ιό 

[1[ἐεπείαπι, ἴπ Ίαειμς οοπνετ[ίοπεπε, ἀεεἰίνίιαίεπα; [τε εα 

Ύµαπῃ ΟΡοΓΙΕΙ Γετυαίμγ ει δμτα εἲ Γουπιαν ορεγα ο μετ. 



ΚΑΤ’ ΤΗΤΡΕΙΟΝ ΕΙΒ 4. ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4, ποι 

Έα, Όματο ΧΠ. Ε27. 98. ] ἔντο Ἐά. Β4Γ. Υ. (6734) 
εχαὶ σχῆμα καὶ εἶδος τοῦ χειριδομένου, . ἐν παρέξει, ἓν η 

""αρισμῷ;' ἐν αρ” ἔπειτα ἔξδι. ν αφή ο  Ἅ 

5 ' .τ 
μτεῦ ν σέ οἱ 3 ' 

ο. ζιαφιρούσας ἐ ἐξηγήσειὰ. ἐπουήσαντο τῆς ῥήσέως οἱ ἐξη-- 

}ἠσάμιενοὲ “τὸ βιβλίον εὐλόγως. ἤ τε γὰρ: τῶν τεττάρων «ὀνα- 

[98 ΊἹ. µάτων : ἀσάφειαν τοῦ τῆς ὑποθῥύσεως λέγω καὶ τοῦ 

τῆς "ὑποστάσεως καὶ τοῦ τῆς ἐκτρίψεως καὶ προσέτὀ «τοῦ 
.. , ; -- ο ς ’ 3 

«ῆς 'παταντίας, τὸ τὲ ῥουληθῆναι τον /πποκρατήν. πολλα 

πράγματα ὃν ὀλίγων λέξεων δηλῶσαι, τὴν. αἰιίαν αὐτθῖς 
. .) - 3 -“’ ε) 3 ” 3, . 

πταρέσχεται τῶν λεγομένων αἰτίας. «ὅτε οὖν ἀσαφοῦς οὔσής 

τοῦ Ἰράψαντος αὐτὼ διανοίας, εἰκάζοντές τὲ καὶ στοχαδόμε 

νου μᾶλλον, οὐ σαφώς ἰδόντες, εἰς ποικίλην διαφωνίαν ἐξέ- 

πεσον. ἐγὼ δὲ, ὅπερ ἐν ἅπασυ τοῖς τοιούτοις είωθα ποιξῖν, 
οὕιω καὶ νῦν πειράσοµαι. τὰ μὲν ἀπίθανα αὐτοῖς εἰρημένα 
«ει ΄- .. Ν .. ΄ . - 3 -” π 

περήσας διώξω. τὰ δόξαντα μού πιδανῶς ἐπινένοησθαι, µέτα 

τοῦ προστιθέναι τι καὶ τῆς ἐμῆς γνώμης... ἄρξομαι δὲ ἀπὸ 
ο Ἱ η 3 ” ΄ ΔΝ -” 3 

τῆς τῶν ἀσαφῶν ὀνομάτων ἐξηγήσεωθ.. ἐπέιδὴ πρὠτόν ἔστῳ 

Γμδειπεῖς πι [μι ἀεαείοπε, ἴπ Ἱπαπµς ορεταϊῖοπε, ἴπι Ίνα- 

δίέω [μῦ[εφμεπτῖ. 

Οα1 απο: ΠΌταπι ΙηίετρτείαΙ Γαπ!,  ἀϊγεν[αδ ποπ. οἴίτα 

ταίϊσπεπα ἰεχίτς εχκρ]ιοαίίοπες. {γαδιάεταπί. Εἰεηίπα αιᾶ- 

Που ποππῖπαπι οὐ[ειχ]άδ, ὑποθῥύσεως ἀε[μπίοπίς ἀῑσο, 

ὑποστάσεως  [μζ[ιάέμιίαε, ἐκτρίψεως ἴπ ἰαῖμς οοπυετ[ιοπῖς ; 

ε[; Ῥναείετεα. καταντίας ἀεελινίεαιίς,. Ηἱρροοχαίεπι νο]ι][]ε 

ραυοῖς νεγρῖς τες πηι]ίαν Ῥτγοάετε, ἀπ]επ[ιοπῖ5 εοταπα (148 

Ρτοπυποῖαί Γαπὲ 1ρΠ5 οα[απα. Ρταεδυϊί,  Ουαπάοφαἶάεπα 

απ σπα: απο[οτῖς. ἀρία [ο]ροΠί]5 πιεὮς. οῬίουιχα {1 εἰ θᾶπι 

ορϊηἸοπῖραςς  οομ]θοἰατῖς αηᾶσίς [οχηῖα, ποπ Ρρετ[ρίοαθ 

Γοἰεπίία Πππϊά 1π νατία ἀ1Πεηβομες εκοϊἀεταμΕ... Ἔρο 

νετο΄ ααοά ἴπ Πη[οε οπιπίθας {αοεγο οὐπ/{[μενΙ 1 Ιία 4µο- 

4π6΄ αἀοσῖαχ,  Ῥταείειπι][ῇς επῖπι «Δε αΏ. 1ρῇ5. επατταία 

Γαπέ πηπας ρτοβαδί]ραςδ, αρετίαια ϱαο πλΙ ρχοβαΡβΙίες 

εκοορίίαία. ε[ἴε. νἰἀευωπίας,, το αααάαπα πιεαε. [εηίεπί]αθ 

Παια] αἀάϊτα. Εκοτάϊᾶν απίεπα αὖ οὐ[ομχογαπι ποπιϊπαπα 

εχρ]ἰοαίϊοᾳθ,  «Ομαπάοφυἱάεπα.. Βπηρ]εςκ. οοπιροβῖ Ρεΐπιαπα 



0ο. ΓΑΙΗΝΟΥ ΕΙΣ Το ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 
Έὰ, Οἶασι, ΧΙΙ. [08. ] επ ταβᾶμιδα[ς Ῥ. (6754) 
τὸ ἁπλοῦν τοῦ συνθέτου καὶ πολλάκιο τε τῶν ἁπλών οὐδε- 

νὸς ὄντος ἀσαφοῦς ἡ σύνθεσις αὐτῶν τὴν ἀσάφειαν. ἐργάξε- 

ται, τοῦτο δὲ ἀμέλει καὶ κατὰ πὴν προκειµένην γέγονε ῥῆ- 
σιν. ἔνιου μὲν γαρ ὑπόρῥυσιν ἤκουσαν ἐπὶ τῶν ὑγρών, καὶ 
τούτων αὐτῶν διττῶς οἳ μὲν ἐκ τοῦ σώματος «κινουμένων, 

οἳ δὲ ἐπὶ τών ἐπιβρεχομένων έξωθεν". ἀλλὰ. καὶ αὐτῶν τῶν 

κατὰ τὴν χειρουργίαν ἐκρεόντων ἔφασαν. αὐτὸν. μνημονεύειν, 

ἔνιοι δὲ τοῦ µεια τὴν χειρουργίαν. ἡ αὐτὴ δὲ καὶ περὶ τοῦ 
τῆς ὑποστάσεως ὀνόματος έγονε διαφωνία, τῷ ἐκρεν τὰ 
ὑγρὰ, τὸ ὑφίστασθαι κατὰ τοὐναντίον λεγόμενον εἰκότως  ἓν 
μέρει διαφωνίαν ἐσχεν. ἕτερος δέ τις χορος ἐξηγητῶν οὐκ 

ἐπὶ τών ὑγρώνν αλλ᾽ ἐπὶ τῶν στέερεων τοῦ ζώου μορίων 
΄κουσε τοῦ τε τῆς ὑποστάσεως καὶ τῆς ὑποθῥύσεως ὀνόμα- 

τος, ὑπόστασιν μὲν τὸν μετεωρισμένον του τῶν τἐμνομέ- 

νων μελών 3) καὶ παντὸς τοῦ σώματος εἰρῆσθαι νοµίζοντες, 

ὑπόρῥυσιν δὲ τὴν εἰς τα κάτω ῥοπὴν, ὡς εὲ καὶ κατάρῥυ- 

σιν εἰρήκει. τὸ οὖν καταβῥει ἐπὶ τοῦδε τοῦ σηµαινομµένου 

εΠ, αο [αερεΠιπιετο απ Ππιρ]οῖαπι πα ]απα οὐ [οαταπα 
ει, Ἱρ[ογυπι οοπιροΠίῖο οὐ[ουιχ]ίαίεπι εἰ[ῃοιί. Τά απίεπι 

Ργο[εοίο 1π Ρρτοροβία οτα[ῖοπε αἀγεγιίατ,: Ἐπιπινεχο Ποη-- 

πα ὑπόρῥυσιν ἀε[ιιωπίοπεπι 1π ἨἩαπιοσίρας: ΠπίεΙεκεχηί, 

αἴπο Ἡϊ Ριρετί [απ Ἠ ααἰάθαι 1 119 απ ϱ Ο6ΟΓΡΟΓΕ 

πηονεπίασ, Πὶ Υετο ἵπ Ἠῖ6 απϊ εκἰτίπ[εοας Ἱπ[υπααπίαση 

Ίπιο εί εκ 1ρ[5 ποππιυ]Ι. {ραπ Ηἱρροογαίεπι 6ογΗπι Π]θ- 

ΠΙΟΡΙάΠΙ {ασεχε οεη[αεταηί, ααἱ ἆαπι Β{ οροτα[ῖο ε[βαιαί 

ᾳπἱἆ σπα Ὑεγο εοτΏτη ἀπῖ Ρο[ῦ παπι ορεγα(Ἰοποπ. 'Ιάεπι 

νετο εΠ εἰ ὑποστάσεως [μδ[άεπείαε ποπιίπαπι: ἀἰβιά ναι, 

Οοᾶ ΊἩπαπιοταπι εβ]αεηίίαε [αρῃάεπ[ία οοπίἰτατίο ἀῑοαχ, 

πιετ]ίο.1π Ρατίε ἀῑ[μάϊίαπι εποϊιανΙ, Αἰίευ ααἴάαπι 1πίεΓ-- 
Ὀεείμπι «οτι Ποπ ἆθ Ἠιπχοσίρις, Γεὰ ἀε [οἰ]ά(θ: απ]ππα[16 

Ρατίῖριας εἰ ὑποστάσέως εἰ ὑποθῥύσεως νοεαναἰαπι Ιπίετ- 

Ρτγειαίης εΠ, ααἴ ραίαϊ ὑπόστασιν. [ωεωπι ααἲ ρασίΐυπι [6- 

οαπζαγυπι αξ ἰοίίᾳ8 εοτροτί5 εἰαίίοπειῃ Πρπίβοαγε;. ὑπος- 

ῥνσιν νετο ἂἆ Ἱππάπα Ἱππρείώπα, 8ο Π κατάῤῥυσιν ρτοα]{-- 

[εί ᾿Καταθδεῖ παπιιε Ἠας ποϊα[ῖοης ἴπ' Ργοσποβίσο τεἰᾶ- 



ΚαάΤ’᾽ ΙΗΤΡΕΙΟΝ ΕΙΒ 4. ΦΠΟΜΝΗΜΑ -ᾱ. 709, 
Εὰ, Όμαει, ΧΠ. [2β.] : Εάν Ῥα[, Ὑ. (679. 
λέλεκται καιὰ τὸ προγνωστικὸν, ἔνθα φησίν" ἢν δὲ καὶ 
προπειὲς γίγνήται καὶ καξαζῥεευ ἀπὸ τῆς κλίνης ἐπὶ πόδας, 
Φεινύτερὀν ἐστι. Ἁοῖς οὕτως ἐξηγήσαμένοις μαρτιρεῖ καὶ τὸ 

αῆς ἐκτθέψεως καὶ τὸ κταντίας ὄνομα Ἱεροειρημένων ἑξῆς 

γεγθαμμένα. Ἰν μὲν 7ὰρ εἰς τὸ πλάγιον ἐκιροπὴν ᾿ἔκτρε- 

Φιν εἴρηκεν, ἐάν τε ἐφ᾽ ὅλου τοῦ σώματος ἐάν τε ἐπὶ τοῦ 

Ὑειριξζομένου. μορίου γίγνεται.  ἓὴν δὲ κατάνείαν ἐπὶ τῶν 

κώλων ἐδίων λέγεσθαί φασιν, ὥσπερ ἐπὶ παντὺς σώματοῦ 

τὴν ὑπόῤῥυσιν. ὅταν γαρ ὕλον τὸ σῶμα φυλάττων τις ἐν 
ταὐτῷ χωρίῳ καὶ μὴ μετακινῶν ἥτοι τὸ σκέλος ἢ τὴν χεῖρα 

κάτω ῥέπον ἐργάσεται, κατάῤῥοπον ὀνομάζεσθαί φασι, τὴν 
τοιαύτην Θέσιν αληδῆ λέγοντες αὐτὰ καθ᾽ ἑαυτὰ, κάν μὴ 

διαρκώς φυλάττώσε τὴν καθ ὅλην τὴν ῥῆσιν ὁμολογίαν. 

ἕτέρα γάρ τις παλιν αὐτῶν ἁπάνιων ἐγένετο διτιὴ στάσις, 

ἐνίων μὲν ἠγουμένων αξιοῦν τὸν Ιπποκράτην διασώξειν τὀὺς 

2ειριδοµένους κατὰ τέσσαρας προσήγορίας σηµαινόµενα, τὴν 

ὑπόστασιν καὶ τὴν ὑπόρῥυσιν καὶ τὴν ἕκτρεψιν καὶ τὴν κα 

ταντίαν, ἐνίων δὲ οὐ φυλάττειν. ᾿ διαφέρει δὲ οὐδὲν εἰς τὴν 

ἔμπι εβ, πΡῖ ἀπᾳπῖϊ: φιοά ᾖ[ αεργὶ ἀεομδίεις ἀεε]ίίς [ε 

εἰ α εμἰεῖῖγα αἆ γεάες ἀεἰαδαιμγ αερετ, ἀειετὶμς.  Ηϊς Τά 

εκροβιῖς (ε[ήπιομίαπη αἀιιπε ἐκτρέψεως εἰ καταντίας νο- 

εἄρα]α ἵπ ργαεάϊοιὶς οτάϊῖπε Γ[αὈ[οπρία, Εππνετο αδάιι- 
εἴοπεπι ἔκτρεψιν αρρε]]ανίε βνε Ιοῦμε οογροτῖς βνο ραν- 

ες παπι εαΓαπζαθ Πε. Ἀαταντίαν νετο 1 Ροργϊΐ5 ρατ- 

Πρες ἀεο[ϊν{ταίεπι ἀοὶ Ῥτο[εγιί, ααεπιαάπιοάσια 1π ἐοῖο 

«οζροτε ὑπόβῥυσιν [ωῦ[άεπεία, Οπάία οαἲ εΠῖπι οοσριθ 

ὑπήνεγ[απα 1π εαάεπι Γεὰε ἰμαίατ πεηαο ἀϊπιονεί, αιαξ οΓά8 

ααἲ Ῥγασήασι ἀεοτ[άτι Ῥγορεήάεπε εββεῖεί, ε]αςπιοᾶϊ Πάπα 

κατάρῥοπον α]ααῖ αρρε]]ατῖ, γεία Ίρ[α Ῥρετ {6 ἀἰσεηιέκ; αἱ 
1π Ππῖνετ[α οταἰΙοΠε οοΠΓΕΗΓΗΠΙ ποπ [ειναπί, Ναπι α[ιετᾶ 
φαει δἰἱαπππαπα ΓρΓοττη οπιπῖαπι΄ ἀαρίες οτία εβ΄οόη- 

{πονετίία, ΄ Ργίος ααϊάεπι {01 πομπα]]οτασι οί ατβιεγαξὲ 

[απΐ, νεῖ]ε Ηιρβοεταίεπι Ἱπαηα ομχαπᾷο» Μεγ, 4οᾷ ηα- 

πο νοσαΡιι]{ς Πσαϊβέανιϊ, ἀεβαχίοπε, [αυβάεπῖία  αθάα- 

οἴοπε, ἀεο]ν]ίαιε; Ρο[ιεγίος Υετο Ποπ {αε, ΝΙΒΙΓ αι- 

{επι Ἱπίεγείι αᾱ Τοι]άθ ογα(1οπίς Ἰπ[ε]]σεπίίαπη {το εί[α πο- 



τοά ΓΑΜΟΣ. ΗΙΣ 1Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 
Εὰ. Οπαχί. δα. [28. 29.1] { οεξά.ιβαί. Τ. (6τ. ) 
ὕλην τῆς ῥήσεως περένοιαν . τὸ τρᾶῖς Ἰεγονέναι 7θαφῶς τοῦ 
τῆς ἐκτρίψεως ὀνόματος. ἔνιοι μὲν γὰρ ἔκιρεψιν γράφουσὸ 
διὼ τοῦ τ μαὶ ϱ καὶ κατὰ τὴν δευτέραν συλλαβὴν, τινὲς 

δὲ καὶ τὸ σ προστιθέασιν ἐν ἀρχῇ:. γράφοντες ἔκστρεψιν, 
ἔνιαι δὲ καὶ. ἔκτριψιν. διὼ τοῦ τ καὶ ϱ καὶ ι. παρεστήσα- 

µεν γὰρ ἕνα τέως γράφειν. . αἳ ὃ᾽ οὖν εἰρημέναι προσηγο- 
θίαι σαφεῖς εἶσιν. ἀπὸ γὰρ τοῦ ἐκτρέπεσθαι ῥήματος ἔκτρὲ- 
ψις, ἀπὸ δὲ τοῦ ἐκτρίβεσθαι [29] ἔκτριψις γέγονεν. ἀξιούν- 
των. τῶν γραφών φυλάττεσθαι ταῦτα τὸν κάµνοντα,. φαἰ- 

νονται δὲ ὅμως πάντες οἱ ἐξηγησαάμενοι τὴν ῥῆσιν ἐκ µέρους 
μὲν ἑωρακέναι τὴν γνώµην τανδρὸς, ὅλην δὲ ἀκριβώῶς μὴ 

δεδυνῆσθαι περιλαβεῖν. ἐὰν γὰρ πρύσχη τις τῷ τέλει ταύ- 
της καθ᾽ ἅ. φησιν, ἓν παρέξει, ἐν χειρισμώ, ἐν τῇ έπειτα 

ἕξει φανοῦνταυ μὲν ἅπαντες Λλέγοντες αληθώς, ἄλλως ἄλλων 

χρθησίμων ὑπὸ τοῦ κάµνοντος ἐσομένων ἐν τοῖς τρισὶ και- 
ροῖς παρέξει, Χειρισμῷ, ἔπειτα ἕξει, πάντας δὲ αὐτοὺς 
συνθεῖναι μὴ δυνηθέντὲς, ἔσται δὲ φανὲρὸν. τοῦτο τῶν ὅδιο- 
ρισθέντων σαφώς τῶν τριῶν καιρών. πρῶτος μὲν οὖν αὐτῶν 

παϊηῖς. ἐκτρίψεως [οτἱρίατας, . Νοππα]]] παππᾳπε ἕκτρεψιν [ε- 
οιπάαπι ε]μ5 ρεε τρε {[γἱ]αβαπα [οπἱραπες οπ]άαπι νετο σ 
ᾳποαᾳμε ἵα Ργϊποὶρίο αἀ]οϊαπί ἔκστρεψιν [οπἱρεπίεο, ἸἈοι- 
πα] ᾿ἀεπίοιε έἔκτριψιν Ρρεγ τεῖρ εἴ ω Ίνα ραυ]ο απίο 
ππαπι [ογίρετε ργοἱάΙπιαδ. Ἠαεο Ιί8ᾳ116: παγταία γοσαδβα]α 

ἀλλιοϊάε ραΐεΏί. Α νειβο Παᾳμΐάειη ἐκτρέπεσθαι ἕκτρεψις, 
αὐ. ἐκτρίβεσθαι ἔκτριψις ἀετῖναίατ; «ααπι [οπἱρίατας Ἰου- 

επίαχ Ἠαεο αεστοίαπΏῖ οὐ Γεγναπάα ε{ἴε, Ὑάεπίως ααίεπα 

βπια] οπιαε αυ Ἠπο Γεχίαπι οχρ]απαχαπῖ αμοίἰοχῖ Γει- 

ἰεπίίαπι εκ ῥρατίε Ρετ[ρεσῖ[ε, {ἰοίαπα {βπιεπ ΟΠΙΠΙΠΟ Ο0Πι- 

Ῥτεμεπάετε ποι Ρροϊμϊ[ο,. δί απ επῖπι, Ἠα]ας. ογα1οπῖ6 

Άμεια α[[εηαῖ νε]ί, ἵπ ᾳμα ρτοηαποϊανΙί: ἐπ [ωί αἀεάίίοπε, 
ἰπ ππαπµς ΟΡεΓαιίοπε, ἵπ Ἰαδίμ [μῶ[εφιμεπῖ,. Όπιπε ΡχΟ-- 

{εοίο νετε {εαμί νιἀεραπίας,. 4 πμπα α]]α5 αἰῖα ε]ρας (επι- 

Ῥουίρις αερτοίαπί ῥγο[αίητα βηΐ, ααίρις ἴαπιεπ 1ρ[α οσι- 

ηἷα οοπ]απσί ποπ. γα]αεπῖ. Ιά απίεπι Ρρεσ[ρίοιο «ἰ[αμο[ϊς 

ἱπ]ρις {επροτίρις εχΙί πιαπϊ[εβαπι, Εκίπιπι αἱάεμα ϱο-- 



ΚαάΤ ΙΗΤΡΕΙΟΙΝ ΕΙΡ 4. ΤΠΟΠΜΝΗΙΜ 4 4, 05 

Εξ. Οµατι,. ΧΗΠ. [29.1 ΓΕ. Βα[. . (079. 6785.) 
ἐστιν, ἠνίκα παρέχουσιν οἳ πεπονθότες ἑαυτοὺς τοῖς ἰατροῖς 

εἰς ἀκριβῆ διάγνωσιν τῶν παθῶν, ὃν ὠνόμασε πάρεξυ. 
ἐφεξῆς δὲ αὐτῶν δεύτερος, ὑπότε πράττει τι κατὰ τὸ πὲ- 

πονθὸς µέρος ὁ ἰατρὸς, ὃν ἐκάλεσε χειρισμόν. εἶθ᾽ ἑξῆς 

τρίτος, ὃν προσηγόρευσε τῆς ἔπειτα ἔξεως' ἓν ταὐτῷ γὰρ 
σχήµατι πρόκειται ιηνικαῦτα φυλάττειν τῷ κάμνοντι τὸ 
πεπονθὸς µόριον. ἀπὸ τοῦ τοίνυν ἔχειν ἓν αὐτῷ τὴν προσ- 
ηγορίαν τῆς ἔξεως ἐποίησεν. ἓν ἅπασι δὲ τοῖς τρισὶ και- 

ροῖς τὸ μέν τι κοινόν ἐστι, τὸ δὲ καθ᾽ ἕκαστον ἴδιον. κοι- 
νὸν μὲν τὸ φυλάττειν ἀκίνητον τὸ πεπονθὸς µέρος ὃ ἐφε- 
Φήσετο, πλὴν μετὰ κινήσεως αὐτό πως ὁ ἰατρὸς ἐπιχειρή- 
σει.  ἴδιον δὲ καθ ἕκαστον ἀγαθὸν ἐκ τούτου πρὸς τὴν τὲ- 

λείαν ἴασιν γίγνεται. κατὰ μὲν τὴν πάρεξιν ἀκριῤώς δια-- 
γνῶναι τὸν ἰατρὸν, ὃ μέλλει Θεραπεύειν, κατὼ δὲ τὸν χει- 

θισμὸν ἐπὶ μὲν τῶν καταγµμάτων ἀντιτεῖναυ καὶ διαπλάσαυ 

προσηκόντως καὶ ἐπιδῆσαι. ἐπὶ δὲ τῶν ἐξαρθρημάτων 

ἄντι- (678) τεῖναι καὶ ἐμβαλεῖν καὶ περιλαβεῖν ἐπιδήσευ 

προσηκούση τὸν πεπονθότα τόπον. κατὼ δὲ τὰς τομὼς ἐκ- 

τΗΠΙ εἴ, οαυππι πιοχρῖς αΠεοίΙ [ε πιεάϊοῖα ἀεάιηϊ αἆ αοοιι-- 

ΥΑἰ8ΠπΠ πΙΟΥΡΟΥΗΠΙ ἀ]σποίῖοπεπα, οποά ἀεάίοπεπα ποπηῖπα- 

να. Φεοιπάμπι γετο εοΓαπι {[ετο Παπ πιεάῖοας οἴτοα α- 

{εοίαπι ρατίεπι αημῖά αρῖί, αποά πιαπμ5 ορεγαίΙΟοΏεπι νο- 

οιαν. Γετίῖαπι αο π]Ιπιαπι αποᾷ [{αῬ[εφπεπίεπα Ἱιαρίέπα 

αρρε]αντί: ἴππο επ]πι 1Π εαεπι Ῥτίης Ρροβία Ἡριτα Ίαρο- 

ταπἰῖ ρατς α[εοία [ετναπᾶα εἴ, Ότο εἴσο ἵπ εοἀεπι {6 

Ἰαρεαί, Ίπάε Παριίμς αμρε]]αίοπεπι ἀεάιχῆ. απ οπιπίρας 

απίεπι ἔχῖραφ Τεπιροτίρας ααοάἆαπι ε[ῖ ομποίῖ ΟΟΠΙΠΙΙΠΕ, 

ᾳποάάαπα Πησι]ὶ Ῥτορτίαπα, Όοπιπιαπε απἶάεπι ε[ὶ οπιηῖ-- 

Ῥυβ ρατίεπι αΠεοίαπι Ιππιορί]επι ᾳπα [εάε Ἠπίαν [ετνατε, 

ΠΠ πιεάῖοας 1ρίαπι πίοαππᾳας ΠἹονετο {ἰεπίαία {ῇ. ἍῬτο- 

Ῥείαπι νετο Πηρα]ῖς Ῥοπμπι, απἆο αἆ Ῥετ[εοίαπι ΠΕ πηεᾷε- 

Ίαπι.. ἴπ ἀεάϊιῖοπε, πῖ ππεᾷῖοιπς ρίαπε αιῖά ουταίαχας ᾱἷ- 

βποίσαί. Ἰπ πιαπας ορεΓαΙοπο μί οἷἷα {γαοία ἵπ ορροβίαπι 

εχἰεπάαίξ, ἀεοαεμίει οοη/{οτππεῖ αἴηια ἀεν]ποῖαί, Τη Ἰασα- 
Ποπίριας οἷ[α Ίπ ορρο/Μτιαι εκἰεηάαί, τεροπαῖ εἰ ρατίεπι 
οΠεοίαπι Ιάοηεα ἀειίραίΙοπο οοπιρ]εοίαῖασ, . Ιπ [εοιίοπῖρας 

σΑΙΕΝΌΕ ΤΟΊΔε ἉγΙΙΙις ΡΑΒ8 ΙΙ. Υτ 



708 Τ41ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ 
Εὰ. Οµατι, ΧΠ. [2ο]. Ἐὰ, Βα[. Υ. (675.) 
κριθῆναι τὸ πῦον ο τινυ χώρα περικοπῆναί τε τὸ σεσηπὸς 

ἡ) διὰ πυρὸς ἐκκαυσθῆναι, τούτοις οὖν καὶ ἡ τῶν ὑγρῶν 

ὑπόῤῥυσίς τε καὶ ὑπόστασις ὠφέλιμος ἡ μὲν ὅπως γίγνοιτο" 
ἐχρῆν γὰρ ἐκκρίνεσθαι τὸ παρὰ φύσιν ὑγρόν" ἡ δὲ ὅπως 
μὴ Ίίγνοιτο, µένειν γὰρ ἔνδον οὐ προσήκει τὸ µοχθηρόν. 
ἐνίοτε δὲ καὶ ὑπόστασις γίγνεται χρήσιμος, καθάπερ ἐφ᾽ 

ὧν ἀθρόως ἐκκενωθῆναι πῦον ἐξ ὑποστάσεως μεγάλης ἢ τὸ 

τῶν ὑδρικῶν ὑγρὸν βουλόμεθα. πολὺ δὲ δεῖ μᾶλλον ἀπὸ 
τῶν ὑποκειμένων ἐν τῇ χειρουργίᾳ πῶν πώλων ὑπύστασίν 
τε καὶ ὑπόῤῥυσιν, ὡς εἴρηται, φυλάιτεσθαι προσήκει. ὡσαύ- 

τως δὲ κἀπὶ τῶν στερεὼν τοῦ ζώου μορίων τὼ λελεγμένα 
ταῦτα φυλάττεσθαι χρὴ πρὸς τοῦ κάµνοντος, ὡς αὐτὼ γε- 
νέσθαι κατὰ τοὺς τρεῖς καιροὺς, πάρεξιν, χείρισιν, ἔπειτα 
ἔξιν. τὸ μὲν γὰρ ἐξαῖρον αὐτὸν ἅἁπάντων τῷ χειρουργοῦντυ 
τὼς τομὰς ἓν οὐ προσήκοντυ μέρει τὸν ἰατρὸν ἀναγκάσει 
πριεῖν, οὐδὲ τρόπον αὐτὸν, ὑπότ᾽ οὐδὲ τὸ φυλάτετειν φυλάτ- 

τοντα διὼ τὸ παρῆναι αὐτῇ τῇ σµίλη τὸν κάµνοντα, τὸ δὲ 

ἀποφεύγειν ἑλλειπῆ τὴν ἐνέργειαν ἐργάζεται, ποτὲ μὲν μέσον 

πῖ Ῥα9 εχο]ιάαί; απὶ εἴῑαπι ααοᾷ Ραῖτο αφαα Ἰπ τερίοπθ 

ἀεσῖῖ, εχοϊιἀαξ αιί ἴδπε αἀἆμταί. Ηῖς Ισίίαν αἰπ]ῖς ε[ὶ εἰ Ἠππιο- 

τυπι ἀεῄακας εἴ [αρβάεπίϊία, Ἠ]ε, αΏί εχοϊίείατ; απ Πάπιηαο 

Ρταείες παίαταπι ἨΙπΊοχ εχ[ΠΗ{, εχοετπεπάαα εΠ; Ίαεο Υετο 

υΡῬί ποἩ εχοϊίείας; Ιπίας οπίπι ποσῖιπι ἨΠΠΙΟΓΕΠΙ ρεγπιᾶ- 

Ώεχε ἨΟΠ ἀεοεῖ. ἹΠπίεγάππι απίεπι εἰ [αρπάεπα Πἱ τας, 

αἱ, 1π οπἶρας οοπ{Γετἰ]πι ρᾳδ εκ πηᾶσπα [αυβάεπίῖα ααῖ Ἠγ- 

ἀτορίοιπι ἨπιοσείΙ εχοεγπ] νο]ΗπΙᾷδ. ΑΓ πι]ῖο πιασῖς α 

ΓαΏ]θοίῖ 1π πιαηπ8 ορετα[ίοπο πιεπιρεῖ παπι [αρῇβάεῃ- 

Παπι μπι ἀεῄακαπι, αἱ ἀῑοίαπι ε[, οΏ[εγνατε ἀἄεοεί. Ἐο- 

ἀεπι αυἰεπι πιοάο εἰ 1π [ο] απ]πια]5 ραγῖβις Ἠαεο ΡΓο- 

ηπποϊαία ]αῬοχαπίϊ οὐ[εγναπάα [απῖ, αἱ εαάεπι- Παπί ρεγ 

Γτῖα ἵεππροτα, ἀεάϊίίοπεπι, ορεΓαοπεπα εἰ Γαρ[ειεπίεπι 

Παδιίαπα, Ἐπίπινετο Π 4«µαε Ρατ ἆαπι εχΙπη] ασ α οΒΙταγσο 

Ῥτονεοίίος Π:, Γ[εείίοπεπι ἵπ ΙπάεοεπίΙ Ρρατίε πιεάῖομιη οοδεῖ 

είῖοετε, πεο πιοάμΙη ευπιάεπι ααπαπάο, πεο 4πὰε [εγναηάα 

Γαπῖ ἴαενῖ; Ῥτορίετεα οιοᾶὰ αεσεν 1ρ[απα [εα]ρε]]επι ργαε- 

τεπῖΐ εί εΠιαρῖί εἰ ορεγαίϊἴοπεια ἀπιρεχ[εοίαπι τεάᾶ]ί, α παπα 
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αὐτὸν µόνον τῆς χειρουργίας τοῦ ἰατροῦ ποιοῦντος, ποτὲ 
δὲ ἐξ ἡμίσεος ἐγκαταλείποντος τὸ ἔργον καὶ θᾶττον ἔτι τοῦδε. 

γίγνεται δὲ ταῦτα καταδεδεµένων, ἐνίοτε δὲ τῶν χειριζομέ- 
φων, οἷον ὅταν μὲν ἐπὶ γαστρὶ χειρίζοντος καὶ κατὰ τὴν 
ῥάχιν ἑαυτοὺς ὑψουμένων πρὸς τὸ πλάγιον ἐκτρεπομένων, 
ὅπερ ἐδηλοῦτο παρὰ τῆς ἐκτρίψέως, ῥἐνίοτε δὲ τούτων μὲν 

οὐδὲν πραττόντων, τενόντων δὲ σφοδρὼς τὼς [30] μύας 
ἡ τινα μεταβολὴν δοκε µου ὁηλώσαι διὰ τῆς, ὡς ὃ δεῖ 
προσηγορἰας ἐν τῷ φάναι, ὡς ὃ δεῖ σώζεται καὶ σχήμα καὶ 

εἶδος τοῦ χειριζοµένου. πηλίκον δὲ κακόν ἐστιν ὀφθαλμοῦ 

παρακεντουµένου τὸν κάµνοντα μὴ φυλάξαυ τὸ σχῆμα παὶ 
εἶδος ἢ μετακινούμενον ϱ) ἐντεινόμενον οὕτως σφοδρώς, ὡς 
αἵματος πληροῦσθαυ τὸ πρύσωπον εὔδηλον παντί. παρα- 

πλήσιον δὲ, καπειδαν ἐκκύπτονιος ἰατροῦ τῆς κεφαλῆς ὁστοῦν 

ἢ ὑψώσας βραχύ τι ταύὐτὴς χειριζόµενος ϱἢ ταπεινώσας 1: 

πρὸς τὸ πλάγιον ἐκτρέψας διαφθείρειν τὴν ακρίβειαν τῆς 
χειρουργίας οὕτω δὲ καὶ ἐκτείνειν σφᾳοδρῶς ἑαυτόν. ἐν 

μὲν γὰρ τῇ μεταβολῇ τῶν σχηµάιων ἡ θέσις ἐπαλλάττεταυ 

αἶῑας ααϊάεπι 1ρίο {[οἱο πιεάῖοις πιεάίαπι Πιαπι5 ορεταίῖο- 

ηεπι εΠιοῖαί, αἰίαδ νετο ορι5 ϱ ἀἰπιάϊο {αοΐίαπι ἀε[εταί αἰ- 

αὐε εἰαππίπι οομο]{αἰ1μδ ομθαί, «ἶαεο αμίεπι ἀε[ῖσαιῖς 

αοοϊἀαπίς ἀπίεάμπι Πιαπι5 ορειη [αβειπᾶρας, οἱ ππηῖ-- 

χωπα, οπμπα ΠΡΙ 1 νεηίτε Π{ ορεταίῖο, μπι 1η [ρίπαπι [6 

αἴιο]]απί αἆ Ἰαίας [ο οοηνετἰεηίεδ, αποά ἵπ ἴαιμς αὐαάμ- 

οἴἴοπε ἀεο]αταίαν. ΙΠπιετάαπι ααίεπι ΠΠ] εοταπα πιο α-- 

ἴατ, [εά ππι[ου]οςθ νεµεππεηίετ εκἰεπάσηῖ απί απαπιάαια πητι- 

(αἴοπεπα ποϊ]ᾶ ν]ἀείωχ Ίχαο Ιοᾳαμ{ῖοπς Ιπάϊσα[Τε ὃ δεῖ, ο µαπι 
ορογιεῖ, Ίου ἰεκίι, {1ο εα Φµαπι οροτιει [ετναίατ οἳ Πρυτα 

εἰ Τογπια ορεταἰϊοήεπι {εγεμίῖ. Ομαπίαπι απίεπι Πια]ὰ μα 

Πι οου]Ι ρατασεπίε οὐταπάϊ, {Π αερες Άσιταπι εἰ {ΟΓΠΙΔΠΗ 

οη [ευνεῖί απῖ Πα νεμεπιεηίες ἀἰπιογεαίιν ααἲ Ιπίεηάαίάς, 

πἲ {αοΐεπι [αησαϊήε [απαπάαι, ραίεί οπιηῖραθ. Γαπίυπιάεπι 

αμίεπι εἰ ο Παπ ἹἸπεᾷῖοο οαΡρΙ19 ο8 εχοϊἰἀεηίε, αιί οαριυῖ 

ραυ]α]απι αἴιο]ίαι απι ἀερτῖπιαί ααἲ ἵπ Ἰαίμδ οουγετίαί, 

οµΙγαγρίαε Γο]]εγιίαια Ιπιετίαχραί, Θὶο Υετο εἰῖαια εγεηῖῖ, 

Π [Ε νεμεπιεπίει εχίεπἀαί. Ίω Βρατατιπα Πφαίάεαι πιαίᾶ- 

Υγο 
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τοῦ χειριζομένου μέρους. αἳ δὲ τάσεις ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων 

µορίων εἰς αἱμοθῥαγίαν συντελοῦσιν ἐπὶ δὲ τῶν μυῶν οὐ 
μόνον εἰς τοῦτο βλάπτουσιν, ἀλλὰ καὶ τὸ µύριον ἐνίοτε μὲν 
ὑψηλότερον, ἐνίοτε δὲ ταπεινότερον ἐργάξονται. ἔνθα μὲν 
ὀστοῦν ὑποτέταται μετἐωριξοµμένου τοῦ μυὸς, ἔνθα καὶ ἕλκους 

χώρα, προστελλομένου τὲ καὶ διατἐινοµένου, καθάπερ ἐπὶ 
τῶν κατα μεσοπλεύριὀν τε καὶ γαστέρα χωρίων. 

κ 
” ’ ε υ ’ 3 , ’ η Β 
Όνυχας μήτε ὑπερεχειν µῆτε ἑλλείπειν δακτύλων κορυφας ἐς 

χρῆσιν ἀσκέειν. δακτύλοισιν μὲν ἄκροις τὰ πλεῖστα λι- 

χανῷ πρὸς µέγαν, ὕλῃ δὲ καταπρηνεῖ, ἀμφοτέρησε δὲ 
ἐναντίῃοι. 

᾿Επειδὴ εἶπε τὸ περὶ τοῦ χειριζομένου κατὼ τὴν 4Οι- 
φωνίαν, εἶτα ἑξῆς παλιν ἐπανηλθεν ἐν τῇδε τῇ ῥήσει πρὸς 

τὸν περὶ τοῦ χειρίξοντος λόγον, πηλίκους μὲν εἶναι προσῆκε 

τοὺς ὄνυχας αιτοῦ διηγούμενος, ὁποίους δὲ τοὺς δακτύλους, 

Ἠοπε Ρρατίῖ παπα οπταπάαε Πας Ἱππιπίαίαν, ΑΠαταπα αἲι-- 

επι Ῥαγίίαπι {επῄοπες αἆ Γαπριϊηϊῖς ργοβανίαπα οοπ{Γετα ης 

ππι[οι]ογίπι Νετο ΤΕΠΠΟΠΕΒ ΠΟΠ [ο]μπι Ίαο ταίῖοπε ποσεΠῖ, 

νεταπα εἰἴῖαπι Ῥαγίεπι Ἰπ[εγάαπι [αῬ]ππίοτεπα, Ππίετάαπα Πα- 

πη]]οτεπι εΠιοϊαηῖ, Όσαππι επῖπι αἰο]Πέαχ πι[οα]ας, ἵππι 

ο5 Γαβ]ΙοΙίασ; αάπι γετο οοπἰταμίατ αο ἀερτιπηίας, ἵππι 

π]οεγῖς [εᾷες αἰτο]Ηίας, ααεπιαάπιοἆαπι εἰ ἵπ Ιπίεγοοβα]ς 

εἴ αἶνί τεριοπῖρα». 

ΧΧ. 

Όπριες πεφιε [μρεγεπεῖπεγε πεφµε ἀε[ιοετε οροτίει; ἀἱβίιο- 

Τηπα νεγιῖοες αἆ [τα επετεετε: ἀἱριῖς φμϊάεπα [μηαπες, 

ἴπαάίεε Πετε αἆ γρο][ίοεπι αἄπιοίος Ιοῖα υεγο Ἱπαπια 

Ῥτοπας απιόαδις αμµίεπι αἀνει[ο. 

Όπυπι οιοά αἆ αερτοίαπίεπι πιαπα ουπχαπᾶσπα [ρεοίαί 
Γοοϊεία[ῖε ορειαμά1 ταίίοπθ Ῥτοϊα]οτίε, Ιεταπα ἀείποερς αἆ 

εαπι 4ιιαε ἆᾳ ορεγαϊ[οσῖ ε[ι πιαπετο Ἠοοσε ἰεχία οταίΙοπεπι 

ἁἹ]αρ[ας εΠ. Όπριες ἰρίίατ αἆ Γαπαπιοχαπι ἀῑρίίοταπα Γα- 
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ὅπως δὲ ἀνάγειν αὐτούς, ος μὲν οὖν εἰς τὰς τών δακτύ- 
λων ἄκρων ἐνεργείας, αἵπερ δὴ καὶ εἰσιν ἰδίαυ τῶν δακτύ- 

λων, τὸ μὲ ὑπερέχειν αὐτῶν τοὺς ὄνυχας μήτε ἐλλείπειν 
ἄριστόν ἐν τῷ πρώτῳ περὶ χρείας μορίων ἐπὶ πλειστον 
ἐξειργασάμεθα, καθ ὃ πᾶσαν ἄκρας τῆς χειρὸς ἐξηγησάμην 

τὴν φύσιν. ἐν δὲ τῷ παρόντι τὰς λέξεις µόνας ἀρκέσεν 
σαφῶς ἐξηγήσασθαι. διττῆς οὖν οὔσης γραφῆς ἑκατέραν 

ἐξηγήσομαι' τὴν μὲν ἑτέραν αὐτῶν οὕτως ἔχουσαν. ὄνυχας 

μήτε ὑπερέχειν μήτὰ ἐλλείπειν δακτύλων κορυφάς. εὔὖλη- 

πτύτατα γὰρ οὕτως ἔσται τὰ τοῖς δακτύλοις ἄκροις 9 Ἰρώμενα 
μικρὰ σώματα, πρὸς ἃ καὶ χρώμεθα τῆς δι ἄκρων αὐτῶν 

ἐνεργείας. εἶτ ἀμφ᾽ ἑτέρας ἄκρας ἐς χρῆσιν ἀσκέειν, δακ”. 
τύλοισι μὲν ἄκροις τὰ πλεῖστα λιχανῷ πρὸς µέγαν" ἵνα κατὰ 

μὲν τὴν προτέραν λέξιν κα διδασκαλία περὶ τοῦ μεγέθους τῶν 
ὀνύχων δακτύλων γίγνεται, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν περὶ τῆς 
χρήσεως τῶν δακτύλων. ἑτέρα δὲ γραφὴ τοιάδε ἐστίν' ὄνυ- 
χας μήτε ὑπερέχειν µήιτὲ ἐλλείπειν. εἶτα ἐφ᾽ ἑτέρας ἀρχῆς 
δακτύλων κορυφῇσι χρῆσις, κατὰ δοτικὴν /εγραμμένου 
τοῦ κορυφῇσιν ὀνόματος, ὡς εἶναι τὴν ὕλην [54] διά- 

οἴἶοπες ἀῑρΙίϊ {απε Ῥτορεῖαδ, πεφιε 1ρία ΓΠρετεππετε, Πθ- 

ᾳπε ἀεῄεετε ορῖπιαπα ε[θ, Ρτῖπιο ἄε π[α ρατἅπι απιρΗ{[- 

Ππιε εκρ]ϊοανίππας, π ᾳπο ἰοίαπι ΓΠπΠπηαΕ πηΔΠΣ5 πμαΐα- 

ταπι εκρ]απανίπιας, Ἱπ Ρταε[επίϊ Υετο ἀῑείίοπες [οἶᾶ5 {8118 

οτε Ἰαεπ]επίεγ ΕΧΡΟΠΕΙΕ. Όπιιπι απῖεπι [οπρίατα Πἱ ἅπ- 

Ρ]εχ, πἰτασιαε εκρ]ἱοαίμγις Γ[απη, «πατιπι αἰίετα Πα Γε Ἠ8- 

Ῥεί: Ἠηβµες πεφµε [μρεγεπαῖπετε, πέφιµε ἀε[ιεέτε οροτ{εῖ αἱ-- 

Εεογιπα φεγῖῖοες. ΊἈαπι πας οοτρµ[ομ]α νεπαπιΓ, εαάεπι 

τα[ῖοπε Γαπηπιῖς ἀῑσ][ῖ5 οαρία Γαοῖ]α [απῖ, αἆ αΎπθ οο]]]- 

βεπάα [απηπιῖς ἀῑριιῖς ορογαπι εάΐπιας. ὨΏεϊπάε αἰίετα Γωπι- 

τηα: αἆ [μπι Επεγοετε ἀἱριιίς φμίάεπι [ωπαπῖς Ἱπᾶίοε Γετε 

αἆ ροἰἰίοεπι αἁπιοίο» πῖ 1 Ρτίοτε Τεχία 4ε απραῖυπι ἆἷ- 

βϊίοταπα πιασηΙ[άἶπε ἀοοἰτίπα Πὲς {π [οομηπᾶα νετο ἆε ᾱἷ- 

βἰίοταπα μία. ΑΙίες Υοχο ε]αδπιοά ἰεχίις εἰ: µηρμες Πε- 

ομε |μρεγεπείπετε πεφιιε ἄε[ιεετε οροτιει. Ροίιεα 1π α]ίετο 

ΡΕΙΠΟΙΡΙο: ἀἰδίίογαπι [απ (αμ Ῥιας υ[ας [οπἱρίο. 1π ἆαπάϊ 

οα[α Ποπιίπο Γαπηποί τα τὗας κορυφῇσι, αἱ υπλγετία [επίεπίῖα 
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φοιαν τοιάνδε, τοὺς ὄνυχας οὔτε ὑπερέχειν οὔτε ἑλλείπειν 

χρὴ τὸ μῆκος τῶν δακτύλων, αλλ᾽ ακριβώς ἐξισοῦσθαυ. 

ταῖς γαρ κορυφαῖς αὐτῶν χρῆσίς ἐστι. δόξει δὲ τοῦτο εὕ- 

ὃος, ἐὰν ὡς προσήκει αὐτὰς ακούῃ. τινὰ μὲν ἔργα ταῖς 

ὅλαις 'χ'ρσὶ δρωµέναις περιτύχη πἐριλαβόντες ἀμφοτέραις 
αὐταῖς πῆχυν ἢ μηρὸν ἢ κνήµην ἤ τι τοιοῦτον ἕτερον ἄν- 
τιτείνομέν τὲ κατατὲίνοµεν. ἐν οἷς ἔργοις ὡς μύρια τῆς 

χειρὸς ἐνεργοῦσιν οἳ δάκτυλοι, παραπλησίως τοῖς θέναρσε 
καὶ τοῖς ἄλλοις αὐτῆς µέρεσι. παρακεντοῦντες δὲ καὶ ἄναρ- 

ῥάπτοντες 1 καταθῥάπτοντες ἢ πτερύγιον ἐξ ὀφθαλμοῦ 
κομιζόμενοι τοῖς δακτύλοις, ὡς δακτύλοις, οὐχ ὡς µορίοις 
τῆς γχειρὸς χρώμεθα. παραπλησίως δὲ κἀπειδὰν ἤτου διὰ 

σµίλης ἤ τινος ἑτέρου τοιούτου τὴν ἐνέργειαν ποιούµεθα. 

κατὰ πάσας οὖν τὰς ἐνεργείας τῶν δακτύλων ἄκροις αὐτοῖς 

χρώμεδα καὶ διὰ τοῦιο ἔφην ὀρθῶς εἰρῆσθαι δακτύλων 

κορυφῆσι χρῆσις. εἷε ἀφ᾿ ἑτέρας ἀρχῆς ἄρχειν, δακιύλοις 
μὲν ἄκροις, τὰ πλεῖστα λιχανῷ τε καὶ πρὸς µέγαν, μιᾷ 

{πι Ἠα]αςπιοάί, πηρας πε(αο εχοοζαπί οροτίεῖ «ὠριίοταπι 

Ἰοηρϊϊμάίπεπι, πεπε αἩ Ἰαο εχ[ιρετεπίας, [εὰ Ρτοτ[ας 

ἐρίαπι αἀαεφαεηί: παπα εοταπα Γαπήίαρας π[ας εΠ,. Υ]- 

ἀεριταν αιίεπι 14 {α][απ, πΙΠ ρτουῖ ἀεοεί Τρία Ρρετοῖρίαί, 

Ἰοππαί]αε απἶάεπι ορεταίῖοιες {οἱἵ πιαπῖρας εἴΠῃοεγε οοπ-- 

Ππσιις μίταααε παπα ουπρΙίαπι ααἳ Γεπιας αὐἲ Πρίαπαι απ 

Ἀἰίᾳσαασι ε]ασπιοβί ραγίεια αἰίεγαπι οοπιργεμοπάεπίες ἵπ ας- 

γετία {ταμῖππας οἱ ἀπίεπάίπις, 1η απἴρας ορεγαἰϊοπίρας ἆἷ- 

δῖῖ ἵαπιφπᾶπι παπας ραγίες ασιηῖ, Ρεγαεφηιια 8ο Ραΐπιας εἰ 

οείεγαε πιαπια5 Ρρατίε. Αἴ απαπι Ρραταοεπίεβα {αοΐπιις οεἵ 

Γαγ[απι απἲ ἀεοτ[απι οοη/[αἵωας ααἲ πΠσαεπι {ο]]ήπιαςδ, ᾱἷ- 

εις τί ἀρΙΠ8, ποη πί ἀῑσίι πηαπας Ρρατήρας παπι, 

ΒΙπιῖΗ ᾳποᾳπε ταΊοπο, 4 παπι [οα1ρε[]ο απί α]ίετο αμοάαπα 

ε]ασπιοάϊ Ιπῃταπιεπίο ορογα(Ιοπεπι {αοίπας, Τα οπιπῖρα8 

Ιίααπε ἀἰρί[οταπι αοοπῖρας Γαπιπῖς 1ρῇς πἰεπάππι; εἰ Ἰάεο 

ἀῑσι, τεοίε ἀῑοίμπι εΠε, ἀῑριίοτυπι εχιγεπιία δις π[ας. 

Ὠεϊπάε αὖ αἰίετο οβρίίο ογάϊεπάπα εἴ: ἀἱριεῖς ᾿ αἰά επι 

Γαπιπιῖς,, 1πάϊος {ογό αἆ Ρο][σεια βἀπιοῖο ; πηΒ ογα[ῖοπε 
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λέξει δηλοῦται τὰς πλείστας τῶν μυών ἐνεργείας γίγνεσθαν 

πρὸς τὸν µέγαν, ὄνπερ ἀντίχξιρα καλοῦσιν, ἀντιταττομένου 
τοῦ λιχανοῦ, ὡστε λαμβάνεσθαι τὸ λαμβανόμενον ἐπ᾽ ἂμ- 
φοτέρων ἄκρων δηλαδή. τηνικαῦτα γὰρ ἐστι χρεία μόνων 

τῶν εἰρημένων δακτύλων ἐνεργούντων, ἀλλὰ κἂν διὰ τῶν 

τριῶν λαμβάνηταυ δακτύλων, οἷον ὑπαλειφθέντων τῇ σμίλη 

καὶ παρακεντούνιων, τὸ πλεῖστον μὲν τῆς ἐνεργείας, ὑπὸ 

χοῖν δυοῖν τῶν εἰρημένων γίγνεταυ. συνεπιβοηθεῖ δέ τι καὶ 

ὁ µέσος" ὅλη µέντου πρηνεῖ χρώµεδα, κατὼ τὰς ἓν ἐα- 
τρικῇ λχειρουργίας, τῷ κοἰλῳ πεἐριλαμβάνοντες αὐτῆς τὸ 
σώμα, περὶ οὗ τὴν ἐνέργειαν ποιούμεθα. δακτύλους μὲν 

οὖν πεπονθόύτας κατατείνεσθαι καὶ διαπλάσαυ καὶ ἡᾗ µία 

χεὶρ ἱκανὴ, βραχίονα δὲ ἢ πῆχυν ἢ μηρὸν 3 πνήµην οὐχ 
ἱκανὴ, ἀλλ” ἀμφοῖν εἰς τὰ τοιαῦτα μόρια χρήζομὲν, ἀντί- 
ταττοµένων ἀλλήλαις ὡς περιλαμβάνεσθαι τὸ κώλον ἓν κύ- 
αλ, καὶ σικύαν δὲ προστιθέντὲς ὅλη τῇ χειρὶ πρηνεῖ χρώ- 

µεθα καὶ διὰ μικροῦ καυτῆρος ἐκθλίβοντες καὶ σπογγιὰν 

ἐπιβάλλοντὲς, ἄλλα τὲ πολλὰ τῶν κατὼ τὴν ἰατρικὴν ἔργα, 

ἀθο]αταί ρ]ηχῖπιας πη[ου]ογαπι {αποίοπςθ αἆ Ἱπασπαπι ᾱἷ- 

ριίυπα Περὶ, 4πεπ ρο]]οεπι νοοϊίαπῖ; οπυπι 1πᾷεςκ ϱ 1ε- 

σἶοπε Ἱία Ἰεπά]ϊ, πῖ αποά ὀοπργεµμεπάεπάαπι ε[ πίγῖδαπε 

ν]άε]]οοί Γ[ηπιαῖς οπρίαίατ, Ἔππο επῖπι ἀαπιίαχαι ἀῑοίοταπα 

ἀῑβίίογιπι ασεηίίππα [ης εΠ,. Οιῖπ εἳ { αμἷά απίρας ἀἱρῖ- 

15 οοπιρτε]επάαίασ, νε]α απππα [οα]ρε]]ο [αρΗπίππα5 απ 

ἃοα Ρυηρίποις, Ρ]ατίπηπι ἀπῑάεπι ορεΓαίοπη1θ 1] ἄποριφ 

Ρειβοϊίασ; α]]ᾳπῖά εἰῖααι εἴ ππεάῖας οοπ/α]οπί. Φεᾶ Τοία 

ππαΠς Ργοπᾶ 1π ολιταισὶοῖ ορεταοπίθας πίππατ, ε]αβ 

ο.νο οογρι5 1Π 01ο ορεταπιαΓ οοπιρτε]μοπήεηίε. Ὠΐριίον 

α]άεπι αβΠεοείον οχίοπἆετο 6ἳ «ΟΠΙΡΟΠΕΤΟ Ῥοϊΐε[ι αΡαπάφ 

ΠΠ απῖσοας Ὀγασλμίαπα ααε οαρίέσι απ {επατ απἲ - 

Ῥϊαπι ΠΟΠ Ροϊεβ, Ῥεά πἰτίδαπε ππαπῖθης αἆ Ἠαίοο ΡραΓίεΒ 
ἱταοίαπαας ΠΡΙ α1πνῖοεπι οεουττεπαδας ππιατ, Ἡς ΊπεΠι- 

Ῥσυπι οἴγοα]αίϊπι οοπιρ]εοίαπίατ εί οποιτΡΙία]απι ΔἄπΠιονεΠ- 

{ο υηϊνεγία πιαῃα Ῥτοπα πα πιατ, εἰ Ύππ1 ρ8χνο οβΗἴετ]ο 

εἰἰάϊπιιις εἰ Γροησίααι ΙΠΙΡΟΠΙΠΗΗ5. Ά]ΐας «ποπ πιμ]ίαε 

Γαπῖ πηεᾷἰοίωᾶθ ΟΡΕΓΑΙΟΠ65, ἆθ αιίρας {οτία[ς εἰἶαπι οὗ 
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Ε4,. Ολασί, ΧΗΠ. [ο]. 1 Εά. Βα[, Ῥ. (675. 674. .) 
αος ὦν ἴσως καὶ τὰ λελεγμένα περιττὰ διὰ σαφήνειαν. αὐ- 

τὸς γάρ τις ἕκαστος αἀναμιμνήσκεσθαι δύναται δακτύλων 

καὶ τῶν χειρῶν τὰς ἐνεργείας ἁπάσας, τὰς μὲν ὑπ) ἀμφο- 

τέρων γιγνοµένας, τὰς δὲ ὑπὸ τῶν δακτύλων µόνων ἢ µύνης 
τῆς χειρός. 

ι 

κα. 
΄ 3 ο ά 3 Ε [ ” ΄ 

(674) «άκτυλον ἐκφυῆναυ µέγαν τὸν ἔν μέσῳ τῶν δακτὺ- 
3 3 ’ ” . 

λων καὶ ἀπεναντίον τὸν µέγαν τῷ λιχανῳ. 

Οὐ γὰρ δυνατὸν ἄλλως ἀντιτετάχθαυ κατὰ τὰς ἐἑνερ- 
γείας τῷ λιχανῷ τὸν µέγαν δάκτυλον, εἰ μὴ τὸ μέσον αὐ- 
τοῦ εἴη μέγα. τοῦτο δὲ κἀπὶ τῶν ἄλλων δακτύλων ἄριστον, 

ἵν᾽ ὅταν ἐν κύκλῳ δἐῃ περιλαβεῖν τι σῶμα μέγα, πανταχό- 
Θεν αὐτὸ περιλαμβάνωσιν ἐπὶ πλεῖστον διιστάµενου. 

Ρετ[ριουΠίαίεπι [αρεγγασαηπθα πατταία Γαπί, Ῥετ {0 επἶπι 

ᾳαἴεᾳμε Ροἱεβ οπιπεθ πι ἀῑριίογαπα, ἴαπι πιαπΏπι 8οἰ1ο-- 
πες πιεπηοσῖα τερείετε, ϱΜαγάΙά αἶαε αἳ πἰχίδφιε, ἀἶῑαε α 

ἀἱρῖιῖς Γο]1 απὶ [οἱα πιαπα ορεππίυτ. 

ΧΧΙ. 

Πἰρίιμπι ππαβπιῖη ἵπ πιεάἰο ἀἱριίογμπι επογεµπῃ εἰ γρο]ϊ- 

οεπα ἐπαὶοί ομρο/[είμπι ε[]ε. 

Νοπ επἶπι α]ίεν ἀαίατ 1π αοἰοπῖρας Ἰπάϊοί πιασαππα 

ἀῑριίαπα ορροΠίτπι εῇΠε, ΠΙΠ εἶας πιεάῖαπι απιρ]απι {αετῖί, 
14 απίεπι εἰ 1π οείετῖ ἀῑσΙί5 ορίπιαπι, πί ααππα 1 απι- 

Ῥΐία οαποάάαπι οοτρας πιαΡηαπα οοπιργεµεπάετο οροτ[πετῖ!, 

14 απάίᾳαε οοπιρ]εοίαπίας απ οπαπι Ρ]ατπαπα 1πίεν [ε 

ἀι[Πεπε, 



ΚάΤ᾽ ΙΠΊΡΕΙΟΝ Ἠ1Β4. ΤΠΟΜΝΗΜΑ 4. 3η 
Εά, Οµατι. ΧΠ. Γὅ55.] Εά. Βαΐ, Υ. (674.) 

2β.. 
[22] ἹἈΝοῦσος δὲ δι᾽ ἤν καὶ βλάπτονται, οἷσιν ἐν γενετῇσο 
1 ἐν τροφαῖς εἴθίσται ὃ μέγας ὑπὸ τῶν ἄλλων δακτύλων 

κατέχεσθαι δῆλον. 

᾿Επειδὴ αὕτη ἡ διάνοια µένεν κατὰ αμφοτέρας τὰς γρα- 
σας, ἀπὸ τῆς σαφεστέρας ἄρξομαι. τισὶ μὲν οὖν ἤρεσιν 
εἰς ἔθος ἐπ ἑνίων ἐπαινουμένων γραφών ἀγνοεῖν τὸν λόγον, 

εἰθισάντων αὐτῶν τοῖς ἄλλοις δακιέλοις κατέχειν τὸν μέ- 

γαν καὶ διὰ τοῦτο τοῦτον μὲν ἀργοῦντα, σμικρὸν καὶ ἄναυ-- 

Ἑημένον αὐτό τὲ πρὸς τὸν λιχανὸν αὐτοῦ διάστηµα. καὶ 

ταῦτ᾽ εἰς νόσον ἄκρας τῆς χειρὸς τελευτᾷ, «ὡς εὲ καὶ εἰς 

βλάβην εἰρήκει. τινὲς ὑπὸ νὐσου φασὶν αὐτὸν λέγειν γίγνε- 

σθαν, τοῦτο καὶ τὴν νόσον αὐτὴν ἐξαρθρήσαντος τοῦ µεγα- 

1ου δακτύλου συμβαίνειν 3) ἕλκους τινὸς ἐν τῇ μεταξὺ χώρα 

γενοµένου τοῦ τὲ λιχανοῦ δακτύλου καὶ τοῦ μεγάλου καὶ τοῦ 
ἕλκους ἐν τῇ θεραπείᾳ σκληρὰν οὐλὴν ποιήσαντος, καὶ σκιθῥω- 
θεὶς δὲ ὃ μεταξὺ μῦς ἡ ἐκτακεὶς κατά τινα διάθεσιν, ὡς 

ΧΧΠ. 

Μοτδμς αμίεπι ε[]ε μετ φµεπι εἰ ὶ ἰαεάμπίμτ, ομῖδις ἴτ 

Ῥτουγεαιίοπε αμε εώμεαιίοπε εοπ]μενίε ροἱίεν [μὸ αἰῑῖς 

αἱριεῖς εοπἰϊπετὶ ραϊεῖ. 

Ουιίπι εαάεπι πιαπεαΐ πἱγίπδᾳαε ἰεχίαπς [επίεπίία, ἃ 

ἀΠ]ποϊάϊοτε εχοτάπιατ. Οπϊραδάαπι επῖπι Ρ]αου]ί οἨ σοἩ-- 

Γ[αείιάϊπεπι 1π ποπ] αρρτοραίς ἰεχῆρις ταίίοπεπι 

ἴσποτατο, απππι 1ρῇ οοπ{αενετίπὲε οείετῖς ἀῑδί[ῖς Ῥο]]ίοεια 

[αρπεοίετε; Ῥτοϊπάεφιε Ἠππο οπϊάεπι οαπίεπι ρατνπι 

εγαάετε 1ρίαπιαπε εἶας αἆ ἀπάίσοεπι ΙΠτετνα]]άπαῃ ΠΟΠ 8υς5ε- 

[εετθ, «ωάε τες αἆ εχίτειπαε ππαπας πποχραπι ἴεγπ]παίαχ 

Ρεταεαε 4ο [Π αἆ Ἰαε[οπεπι Ῥτοπαποϊαγίε, Ομ]άαπαι 1ρ[απι 

Ρτοίεττε ατριἰταπίασς Τετ 4 ΠΠΟΥΡΟ Ῥτουεάςτε, εΠπΙ(Ιε ΠΠΟΝ-- 

Ῥαπα Ἱαπχαίο πιασδπο ἀἱρΙίο οδοτῖπί, εἲἴ π]οεγο Ιπίευ εαΓαΠ-- 

ἀππι ἀμταπι οἰγοαίγίοεπι Ἱπάασεπίε, Πα αἱ απἱ παα[ου]ας Ἱπ- 

τεγ]ασεί, {[αἶττ]λο οὗ /[ε[ας ααἲ απο αΠεοία ἰαρείοεπς εἰ 

4 
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Ἐά, Όματι, ΧΗ. [25.1 Εάν Βα[. Ὑ. (9149) 
ἄτροφός τε καὶ ἀναυξὴς γίνεσθαι. καὶ σηπεδὠν ἐνίοτε µὲ- 

7άλη τὴν μεταξὺ τῶν δακτύλων σάρκα ἀφανίσασα , κἄπειτα 
᾽ ’ Δ 3 5 - νο 

σκληραν ἐργασαμένη τὴν οιλὴν μικρὸν ἀποτελει τοῦ λιχα- 

νοῦ δακτύλου πρὸς τὸν µέγαν διάστηµα καὶ ὥσπερ συνδέσ-- 
3 ’ 3 .“ς Λ ’ »;.-” ι. ” ε 

µους αλλήλους ἐργάξεται. ναὶ μαλισθ ὅταν, ως ἔφην, ἢ 

οὐλὴ σκληρὰ }ένηται" ὶ μὲν δὴ καὶ Ιῥαθυμεῖσθ ὴ σκληρὰ γένητ καὶ μὲν δή καὶ καταρῥαθυμεῖσθαν 
” ’ ι - 

τὰ τοιαῦτα πάντα παθηματα τοῖς παιδίοις εἰκός ἐστι" τοὺς 
.) ς . - Ε] - 

γαρ τελείους ὑπὸ τῶν ἰατρῶν διδασκοµένους µαλάττειν τὲ 
-- ᾽ ’ ’ - 

καὶ κινεῖν τὸν µέγαν δάκτυλον, εὐτροφίαν παρασκευάδειν τῇ 
, ο - ω - .’ ...- 

μεταξὺ χωρά, προς τῷ καὶ τοῖς μὲν τελείοις ἅπαν ηυξη- 

σθαι τὸ σώμα καὶ εἴπερ ἄρα βλάπτεται, µόνον εἰς ἀτροφίαν 
τὸ πάθος. ἐπὶ δὲ τῶν βρεφών ἐν αὔξη τῇ πρῶΤῃ καταλαµ- 

βανομένων ὑπό τε τοῦ πάθους αὐτοῦ καὶ πρὸς τῷ πάδευ 

τῆς ἀχινησίας τών δακτύλων, µήτ αὐξεσθαι τὰ πεπονθότα 

μόρια καὶ διᾷ τὸ μεταξὺ τῶν δαγτύλων πᾶν γίγνεσθαι µι- 
/ π - 

κρὀν. ἐπνίοις μὲν οὖν τοῦτο συμβαίνειν φασὶν, ἐνίοις δὲ καὶ 
3 μ ΄ ’ . - « 

οὐλὴν σκληρὰν καὶ κατά τινα διάθεσιν σκληρὰν τῶν μεταξὺ 
. ΄ ε / ’ ’ 

χωρίων. διὸ καθάπερ ὑποδέσμου τινὸς κατέχεται, τουτέστιν 

αΠπιεπίο οἳ ΙΠογεπιεπίο ἀε[ιαίατ, Ἱπίετάαπι εἴῖαπι Ἱπ-- 

σοης Ριίτεἆο Πίαπι 1Πίεγ ἀἱβιίος οΆγπεπι ἀεπιο]ία εΠ, εἴ 

Ροβεα ἆἀμγαπι οἰοβίγῖοεπα αβτααα, απραβαπι Ιπάιοῖ αἆ 

Ρο]]1εῖς Ππίεσνα]]απι ε[ῃοῖΕ, αο νε]α πιπίμας τες1ί εορι- 

Ία5, πιακῖαιθ γετο απαπι, αἳ ἀῑπὶ, ἆπτα Παί οἰοαίτιχκ. Οπῖπ 

οἴῖαπι Ἰα)αδποςί αΠεοίας 1π Ριιετὶς περ]ϊσί νετιβαιί]ε /εΠ, 

Αάαῑίος Υεγο α πιεα]οῖς 1π[{αῖος εἰ πιαδη μπα ἀἰσιίαπα επιο]-- 

τα εἰ πιονεγε εἰ ΙΠ{εγ]εοίο Ίοσο ρτοβι αλπιεπίαπα οΟΠ1-- 

Ραίατθ. ΑΔά Ίου εἰπαι αφ] ἰοίμπι οογρα5 Ἱποτεγ]{]ο, 

εἰ { απιά Ἰαεάαίας, 1ά [οἶυπῃ 1π αἰτορμίαπα πιοτρύπα 1ηο]-- 

ἀετε; αἱ Ιπ[απΙρς ἴπ ΡΤΙΠΙΟ ΙΠογεπιεπίο απηπα 1ρίο 4πο- 

4πε πιοτρο Ρτελμεπάσπίας, εἰ οὗ ήιοτραπι ἀῑδίίογαπα ἴπη- 

πιοὈ]λ1ἰαίε ρατίες α[Πεοίαδ πιο απρε[οετο εἰ οὗ Ππίεγ]εοίαπα 

Ἱπίεγ ἀῑδΙιον ἰοίαιη Ππίεγνα]ηπι. ρασναπα εναἀθχε. ΊΝΟΠ- 

πυ]]ή αίάεπα Ίου Ιππία [ουίο οομίίπσετε; αἰρήκάκαι 

νεγο οὗ ἀἆάναπι οἰσαίείοεια εἰ οὗ ἁαγαπι αεπόαπι Ιπίεγ]ε-- 

οἴογπι Ἰοσογαιι αΠεοίαπη.  Ομαρτορίες νεα ποπια]]α 

[αυ λ1ραίίοπς [αμπείατ, Ίου εἰ ρτοµϊρείας περα ἀῑριίαθ 



Καῑ”’ ΙΗΤΠΡΕΙΟΙΝ ΡΙ24. ΣΠΟΠΜΝΗΙΗΑ 4. τ15 

Εά. Οµατι. ΧΠΠ. [ 82. 98. ] Εὰ. Ρα[, Υ. (674.) 
ἀφίστασθαι κωλύεται τὸν µέγαν ἀπὸ τῶν ἄλλων. «ἀκούουσο 
γὰρ ἔνιοι οὕτως τοῦ κατέχεσθαι ῥήματος, εἰ καὶ ὅτι δοκεῖ 
μαλιστα µάχεσθαι. κατα γαρ τὴν τούτων ἐξήγησιν οὐχ 

ὑπὸ τῶν ἄλλων ἐχρῆν, αλλ απὸ τῶν ἄλλων λελέχθαι. αἱ 

γὰρ ἐν τῷ μεταξὺ ἠγνοηκέναι διαθέσεις τὴν μεταξὺ χώραν 

σμικρᾶν καὶ συνδεδεµένην ἐργάξονται. περὶ μὲν δὴ τούτων 
ὡς ἄν σοι δόξη κρίνας αἱροῦ τὸ πιθανώτατον. ἐν γὰρ 
ταῖς οὕτως ἀσαφέσι Λλέξεσι µαντείας μᾶλλον ἢ σοφίας εἰς 

τὴν ἐξήγησεν χρήζομεν. ἐγὼ δὲ ἐπὶ τὴν ἀρχαίαν γραφὴν 
ανάξω. τάχα μὲν ἡμαρτημένην καὶ ᾿4σκληπιάδης ὑπενόησε 

καὶ τήν γε ἀνα- [ 35 ] µάρτητον γραφὴν ἐστοχάσατο τοιάνδὲ 
τινὰ εἶναι νοῦσος δὲ, δι ἣν καὶ βλάπιονται τοῖς ἐν γὲ- 
γετῆσιν ἢ ἐν τροφῇ εἴθισται καὶ τὰ ἑξῆς' τάχα δὲ καὶ 

πρὸς αὐτοῦ τοῦ “/πποκράτους οὕτω Ἰραφεῖσαν. ὁ γοῦν 
Ίαραντῖνος Πρακλείδης ἀξιοῖτο διακοῦσαι τὰς διαθέσεις, 

ὡς εἶναι τὸ πλῆρες ὅλης τῆς ῥήσεως τοιοῦτον νοῦσος δὲ, 

ὃν ἣν καὶ βλάπτουσα διάθεσις, οἷς ἐν γεγετῇσι καὶ τροφῇ 

καὶ τὰ ἑξῆς. 

ο α]ν ἀϊάαποι, ἹΝοππα]Ι Πᾳπϊάεπι κατέχεσθαι [μ[έίνετε 
νετραπι Πο Ἱπίετρτείαπίατ, εἰαπια 5 Πἰιιά ροπχααι 

ΡΙρηαγε νἰάεαίαγ, ἩΠοταπ εηῖπι ετρ]σαίῖοπε ποπ {[αῦῬ 

8115, [εὰ αὖ αἱς ἀῑοίαπι ε[ε ορογἰεῦαί. ἵναπι ο] ἵω Π]θ-- 
ἀἱο Ππίεγ[εταπίατ αΠεοίαξ, τεβΙοπεπι ραΓναπι εἰ οο]]1σαίαπι 

ε[ποϊαπί. Ὦε Πῖ6 ρτο[εσίο Ἰαΐο, Ρτουϊ ΠΡΙ νιἀεδίίας, Ία- 

ἀῑοῖο ῬτοβαβηΙ[Πππιαπι εἰῑσε, Ἰπ ἀἰομοπίραφ Ποπίάεπι [ο 

ο) [οατῖ ἀῑνιπαίίοπεπι πιασῖς οαπι [αριεηπίίαπι αἆ εχκρ]ῖ- 

εαίϊοπεπα π[υγραΏΠςδ. Ίος αμίεπι αᾱ ΡΣΙ[οΠΠΙ ἴεχίιπι Τε-- 

νετίεπιατ. Ἐοτία[ῃς Α[οιερίαάες ἀερταναίυπι Φ«ποηπε {εχ- 

ἴαπι Γα[ρ]οαίας εβ, απεπι ΙΠίεσταπι {εχίυπι ἴα]επι ε[ε οοτ-- 

]εοῖῖ (πιοτρας απἰεια ᾳπο εἰ ΠΜ Ἰαεάσηίας, απῖριςδ 11 Ρτο- 

εγεαίῖοπε απαὶ εἀμοβίῖοπε οοπ{[αενῖ!, οἱ Γεπεπίῖα) {ου- 

1α[ς νετο εἲ αἩΏ Ἡιρροοσταίο Πα [οπρίαιπ. Οεπ[αϊ εγσο 

Ηετασ]]άες ΓΤατεπίῖπας 1Πίε)σεπάος ε[ζε α[εοίας, πἲ ἴοίῖις 

ογαοπ]ς οοπιρ]επιεπίππι Πῖ ο]αδπηος1: ππογόις αμίεπι ρεγ 

φμεπι εἲ Ιαεάίι α[[εοιις φμῖθμς ἵπ ρΤοεγεαιίοπε φεὶ εἆμσα- 

εἶοπε, εἰ πε [εηπμΗίητ, 



716 Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 
Ἐὰ. Οµατί, ΧΙΙ. [33.1 Εὰ. Ῥαἳ, Υ. (074.). 

κ}. 
Τὠ ἔργα πάντα ἀσκέειν ἑκατέρησε δρώντα καὶ ἀμφοτέρησιν 

ἅμα" ὕμοια γάρ εἶσιν ἀμποτέρησι στοχαξόµενον ἀγαθῶς, 

καλῶς, ταχέως, ἀπόνως, εὐρύθμως, εὐπόρως. 

ΤΙάντα κελξίει δι ἀαφοτέρων ἀσκεῖσθαι τῶν χειρῶν" 
συμφορώτατον γὰρ τοῦτο πρὸς τοῦ ταχέως τε καὶ καλώς 
3 .. - - . π ε 3 4 ν ὃ σσ,” .) Δ 

ἑργαξεσθαι. οἷος Ύουν αν 3 ο τατρος τη Οεξιᾷ χειρι τον 
3 - - - Α 

δεξιὸν ὀφθαλμὸν τοῦ κάµνοντος ἐπιχειρῶν παρακεντεῖν 1 
πτερύγιον ἀποτέμνειν ᾖ τι τῶν τοιούτων ἄλλο. διὸ καὶ 

προσέθηκε στοχαζόμενον ἀγαθῶς, καλῶς, ταχέως, ἀπόνως, 

εὐρύθμως, εὐπόρως, ὡς ἐξ ἦς προεῖπεν ἀσκήσέως, τούτων 
ς - τι “” ” 3 

α]μῖν περιγενομένων' ὅπως δὲ ἕκαστον αὐτῶν ἔσται μὲτ 
δα, ’ . Γ τ .) ] 3 - . 

ολίγον διδασκει. κατα δὲ οὖν το παρὸν ἄναμἐμνησῦθαι το- 

σοῦτον, ὡς ἡ τούτων διδασκαλία κἐφάλαιον ἔχει τὸ ὅκως, 
”. .” - -” ; 

ὕπερ ἐστὶν ἕν τι τῶν ἐν τῇ πρωτὴ διαιρέσει περιεχομένων. 

ΧΧΙΠΠ. 

Φιῖ ορεγαξµτ, εµπι ορεγαἰῖοπες ΟΠΙΠΕΣ επεΤΟΕΤΟ ἀεοεῖ μτίς- 

Φε [εοτ[τα ππαπῖδις εἰ απιζαδις [επιμ απιδαε παππφµε 

[μπε [πε[ει, [εορμπι ἱπεμεπίεπι γεείε, ἄεεογε, εἴιο, Ἱι- 

εµπάε, εοπείππε, ρτοτηρῖε. 

Ἱπιρεταί ΟΠΊΠε5 Πἰγῖδᾳαθ ππαη]ῦιςδ ΟΡΕΤΑΙΙΟΠΕΒ εχεΓ- 

σεχ. Ἰά επῖπι εἰ αἆ εἴιο εἰ αἆ ἄεεοτε ορεταπά πι πιαχίπ]θ. 

οοπ{ετῖ. Ῥοϊπετιἰι [απο πηεᾷῖοας εχρετΙγῖ ἀεσίτα παπι 

ἀεχίταπα αερτοίαη[ῖς οΟΙΙΗΠΑ αοα ΟΟΠΙΡΙΗΡεΕΤΕ γεὶ πηδιεπι 

εχοϊάετο απί απῖά αἰιπά Πα]αδπιοςί πιο]χ11. Ῥτοϊπάεφαε 

ΔΡΡοΓα1ὲ [οοραπι Ἰπίαεπίεπα, τεοίε, ἆεοοτε, οἶίο, ]αειπάς, 

οοποίηπθ, Ῥτοππρίε, απ Ίαεο εκ ἑα ϱΙαΠΙ Ρχοπαποἰαν]έ 

εχετοῖἰαίΊοµε [αρρείαπί, Οπαοπιο(ο νετο αρίοταπι ΠΠηπι-- 

ᾳαοάφαθ οοΠ/Ίησεξ ραπ]ο Ρο Ρ]αηπα {ᾳοἱί, Αἴ ΙἨ τε Ργαθ- 

Γεπῖῖ {αηίααι πιεπηϊπϊ[Πε ἀεοεί Ἱοσαπι ἀοοἰτίπαπι ορια λος 

[οκ], τα φαἷά ππΠίπα ΘΟΣΙΠΙ Πί αιιαο ρεῖπια ἀῑν][οπο οοΠη- 
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αναμνησθώμεν δὲ καὶ ὅτυ τὰς χεῖρας ὁμοίας εἶπε, καίτοι 

ἁπαραλλάκτους οὔσας τῷ εἴδει. . 

κό’. 
Ὁ 3 ) Λο ι Ὀ] » / ο ὃ ” ια.) 

ϱ7ανα μὲν καὶ ὅτε καὶ οἵως εἰρήσεταυ, ὕκου δεῖ, μὴ ἐμ- 

ποδων τὸ ἔργον μηδὲ ἐμποδὼν τῇ ἀναιρέσει, παρὰ τὺ 
εν ς ὴ ” μ 5 »/ : ἃ, ω ὁἐ ῃ 
ἐργαξόμενον δὲ τοῦ σώματος ἑστω, ἄλλος δὲ ἣν διδῷ ἔτοι- 

µως ὀλίγῳ πρότερον έστω, ποιείτω δὲ ὅταν κελεύης. 

"Οτι μὴ µόνον ἄμβας καὶ βάθρα καὶ τῷ ἄλλα, ὅσα 
μη]χανικωιέραν ἔχει πατασκευὴν, αλλὰ τὸ προσηγορικὠώς 
ἄρμενα καλούμενα τῇ προσηγορίᾳ τῶν ὀργάνων περιλαμβά- 
γέυ, σοφῶς ἐδήλωσεν ἐνταῦθα μειὰ τοῦ τῆς ἀναιρέσεως 
αι Ἡ η - [ ”/, ἡ τΆ νς ᾽ η ε ς 

Ονόµατος καὶ τοῦ φαάναι, ἄλλος δὲ ἠν διδῷ" καὶ γὰρ ἄναι- 

ροίμεθα κατὰ τὰς χειρουργίας τοιαῦτα καὶ παρ᾽ ἑτέρων 
δεχόμεθα, 

Ρτεπεπάμπίαγ, ἩΜεπιπετίπιαδ «ποᾳπο ᾳαοά πιαπας [πιῖ]ος 

θβρρε]]αγετῖῖ, εἰϊαπι[ῇ [ρεοῖε ποη ἀἰ[ογερεηέ, 

ΧΧΙΥ. 

1π[ἐγωππεπία εετίε εἲ φιμαπᾶο εἰ οιαἰίτενγ ματαπάα [πε ᾱἷ- 

οειµΓ; μδὶ οροτιεὶ, πε ορεγαιίοπεπα ΤΕΠΙΟΥΕΠΕΙΥ, πεφµε 

Εὶς αἆ[ωπιεπαίς ἱπιρεάίπιεπιο [πε, [εὰ ]μπία ορεγαέµγατι 

οογρογὶς ρατίεπι ῥΥο/ἰεπὲ; φιιοᾷ [ αἰῖμς εα ῥταεδεαῖ, ἲς 

Ῥαμίο απιε ματαίμο; ο μπα αμίεπα ἱπιρεγαυεγίς, ἱπιρεγαία 

Γαοἰαι. 

Οιοά ποπ [οἶαπι Ἰαδία οἱ Γοαπηπα εἲ ᾳἩαθ σείετα πιᾶ- 

οηπαπιεπία [ο]]ετίῖογεπι Πτιοϊαγαπι [οτΙαπίας, [εὰ εἰ αιιας 

να]σατῖ Ποπι]παο ἄρμενα, ἵπίγιπιειτα, ΝΟΟΑΠΙΙΥ, εα ΟΓΡΩΠΟ- 

χιπ αρρε]]αίῖοπα οοπρτε]μεπάαῖ, ο ἀῑ]αοϊάε οι ποπιῖ- 

π]6 εἰ Παπ]βοα[Ιοπῖφ ρεγοερίῖοπε ἀεο]αγανίῖ, αιιοά { αἰας 

εα Ῥρταερεαί; παπι 1π ολϊτιγσῖοῖ ορεγα[Ιοπῖρας5 {α]ῖα ἴμπι 

αα[απῖπωπς μπι αὖ αἰ αοο]ρίπια5. 
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Εά. Οµατι, ΧΙ. [51.1 Εὰ, Βα[, Υ. (674.) 
’ 

Χξ. 
’ 

[54] Οἱ δὲ περὶ τὸν ἀσθενέοντα, τὸ μὲν χειριζὀμενον 
περιεχόνιων, ὡς ἂν δοθῇ, τὸ δὲ ἄλλο σῶμα κατεχόντων, 

ὡς ἂν ατρεμέη σιγῶντες, ἀκούοντες τοῦ ἐφεστώτος. 

Σαφης ἡ ῥῆσίς ἐστιν, ὡς μηδεμιᾶς ἐξηγήσεως δεῖσθαι. 

ΧΧΥ, 

4ά[ιάεπίες αιμίεπι αεργοαμεὶ φμοᾶ Γγασιαϊμγ μτομὲ ἀαίμπι 

Γμετῖε, επἰέδεαπε; Γεἰίφμωπι αμίεπα οογρις ία οοπιῖπεαπε, 

µε εοεµτα φμίε[εαι ἴπιπιοδίίε εἰ [ἰεπῖες ῥγαε]εειο α- 

[ομίιεπίμή. 

Τεχίας Πα ἁΠπαοῖάας εβ, αἲ π]]απι εκρ]σαοπεπι ἆε- 

Πάενεί. 



ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ Κ.Τ’ ΤΗΤΡΕΙΟΝ 
ΒΙΒ4ΙΟΝ ΚΑΙ Γ4{ΗΝΟΥ ΕΙΣ 4ΥΤΟ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ε. 

Εά. Οµατι,. ΧΗ. [25.] Σά. Βα[. Ῥ. (675.) 
, 

α.. 

[96] (675) Εξ κιδέσιος δύο εἴδέα, εἰργασμένον καὶ ἐέργα- 
ζόμενον. ἐργαξόμενον μὲν ταχέως, ἀπόνως, εὐπόρως, εὐ- 

οὐθμως, ταχέως μὲν ἀνύειν τὰ ἔργα, ἀπόνως δὲ ῥηῖδίως 

ὁρῆν. εὐπορίη δὲ ἐς πᾶν ἑτοίμη, ειρυθμίη δὲ ὀρήσθαι 
ἀδέως. αφ ὧν δὲ ταῦτα ἄσκηματων ἑέρηται. 

ΗΙΡΡΟΟΠΑ ΤΙ» ΡΕ ΜΕΡΙ ΟΕΕΊ- 

ΝΑ ΕΗ1ΙΡΕΠ ἘΤ σΑΙΤΕΝΙ ΤΝ ΕΟΝ 

σοοΜΜΕΝΤΑΠΙΟΣ 1. 

|... 

πι, 

1), ἱσαιϊοπίς ἆμαο ᾗ[ιωπὲ [ρεοίεςν «οοπ[έγµοία εἲ Φµμαε «ΟΠ- 

[χμίεμγ.  Όμαε οοπ[γµίεµγ, οεἰετίίεγ, ποπ ἰαδοτίο[ε, 

Ῥτοιπρίε, εοποίπιε εοιι[γμαϊμµγ. Οεἰεγίίεγ φμο ενρεάίαι- 

ἵµΓ ορεΓαξίωπες; ΠΟΛ ἰαδυτίο[ε, 9ο ]αοῖιε εἰαδογεπιμης 

Ργοπερεἱιμᾶο, µε αἆ ΟΠπΙπε ρταε[ίο [εν εογµῖπ εοποἰπηίίας, 

μὲ «οἩ[ρεοίµΠι οδίεείει. (μῖδμς αμµίεπι εβεγοιωοπίθις 

Ἰαεο εοππραγεπίµγ ῥγοπμπεἰαεµτα ε[. 
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7ω μέντοι κοινὰ ταῖς ἐπιδέσεσιν ἁἀμφοτέραις ἐστὶ, τα 

δὲ καθ᾽ ἑτέραν αὐτῶν ἴδια, τὰ μὲν εὐπόρως καὶ τα- [36] 
χέως τῆς γενομένης ἐπιδέσεως ἴδια, τὰ δὲ ἀγαδῶς καὶ κα- 

λῶς της 1δη γεγονυίας. ὀνομάδευ ὃ᾽ αὐτὸς τὸ μὲν τῆς γι- 

νοµένης ἐπιδέσεως ἐργαζόμενον εἶδος, τὸ δὲ τῆς δη γεγο- 

γυίας εἰργασμένονι τὸ δὲ ἀπόνως καὶ εὐρύθμως ἄμφω 
ἐστὶὲ κοινά" τὸ μὲν ἀπόνως κατ ἄμφπω, τῷ τὲ ὀνό- 

µατι καὶ τῷ σημαινομένω, τὸ δὲ εὐρύθμως τῷ μὲν ὀνό- 
µατι κατ ἄμφω, τῷ σημαινομένῳ δὲ οὐχ ὡσαύτως. ἐπὶ μὲν 

γὰρ τῆς ἔτι γιγνοµένης ἐπιδέσεως ἡ εὐρυθμία κατὰ τὴν 

τῶν χειρῶν }ήνεται κίνησιν, ἐπὶ δὲ τῆς γεγονυίας δη κατὰ 

τὴν οὖσαν περιβολὴν τῶν ὀθονίων. ἐγχωρεῖ δὲ τὴν Ίιγνο- 
µένην ἔτι περιβολὴν τῶν ἐπιδέσμων εὔρυθμον 7ίγνεσθαυ 

φάναι κατὰ τὸ ἐργαξζόμενον εἶδος τῆς ἐπιδέσεως. μή τι δὲ 

καὶ τὸ ἀπόνως ἐπὶ πλέον ἐστὶν ἐν τῇ γιγνομένη τῆς ἤδη 
γεγονυίας. ᾖἨἡ μὲν γὰρ ἤδη γεγενηιένη κατὰ τὴν τῶν ἐπι- 

δέσµων µόνην θλίψιν ὀδύνην φέρει ἡ δὲ γιγνομένη καὶ 

κατα τοῦτο μὲν, ἀλλὰ κατὰ καὶ τὸ κρατεῖσθαι τὸ κώλον οὐ 

Οιαεᾷαπι Ῥγο[εοίο οοπιπληηῖα ἀε]ισαΠοπίρας παἰτίδᾳπε 

[απίς απαεάαπι νετο 1ρ[αγιιπα αἰίετὶ Ῥγορτία, Π]α ααἶάεπι 

Ῥτοπιρίε αο οε]εγίῖετ οοπ[γιεπάαε ἀε]ϊσαίϊοπι [μπῖ Ῥτο- 

Ρτῖα: ΊἼμαεο ΥΕεΓΟ τεοίε 4ο ἄεσογε Ίαπι οοη[ιγαοίαε,. Όοημ- 

Πταεπάαπα ἀε[ραιοπῖ5 6εµιας ἐργαξόμενον Ἱρίε ποπι]ηα!, 

Ίασπι οουβτιοίαπι εἰργασμένον. ΎἈοπ Ἰαροτίο[ε εἰ εοπεῖππο 

Γαπῖ αἰτίδααε οοπππιπηῖα, ποπ Ἰαροτίοίε αιϊάεπα πίτῖδααε, 

{απι ποπιῖπα ἴαπι Πρη]βοβίΙοπ6; ΟΟΠΟΙΩΠΕ πἰγίδᾳαθ ποπιῖπε, 

ΠσπΙῃοαϊϊοηε ΥεΓο ΠΟΠ Ῥεγαε(πε. Ίαπι 1Π θα φ1αο αἆῃιο 

οοπ/[τιίαχ ἀε]ισαίῖοπε Ἱπαπαπι πποῖα Πί οοποϊπηϊίαςδς 1π 

εα ΥεΓο ϱάε Ίαπ οοπ/[ταοῖα εβΠ ἁἀποία {α[οίαταπι οἵγοιπι- 

νο]α[ῖοπε. Αἲ Ρτοηιποῖαγε Ρατ ε[ εαπι φπαε οοπβγυασ 

εἰἴαπιπΠ [α[οἴαταπι οἴγομπινο]ιαίίοπθπα οοποίηπαπι εαῖ ἵπ 

εο αιοᾶ οομ/[ραϊίαν ἀε]]σαίϊοηῖς σεπετε, ἸἈΝιπιααῖά εἴῖαπι 

ποι Ἰανογίιο[ε Γεφιεηβῖις ἁἀαίιτ 1π ϱ4 αφἴἸάο οοπ[τηασ 

απαια 1 εα απας ]άπι οομ[γασία ε[ιὸ ΊΝαπι ᾳµαε Ίαπι οΟΠ- 

Πγιοία ε[ι [οιο {α[οίαγαπι Ρργεί[α ἆο]οτεπ αΏετί: «α,αθ 

νογο οοπβχγι]ίαχ εα ᾳποφαε ΣαοΠ6, 1ΠΠΟ αιιοᾷ ἨΠΕΠΩΡΥ ΕΠΗ 
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προσηκύντως, 3 μή. “θλίῤεται γὰρ ἐνίοτε κατὰ τοῦτο μὲν 

αὐτῆς τῆς ἐπιβολῆς τῶν ἐπιδέσμων ἀναμαρτήτως ἐἔπιτελου- 

µένης. ἐγχωρεῖ δὲ φάναι καὶ κατὰ τὴν τῶν ψαυόντων ὁμι- 
λίαν ἤτου ψαύουσαν ἢ μὴ, κοινην ἀμφοῖν εἶναι". κατὰ μὲν 

τὴν γιγνοµένην ἐπίδεσιν ὑπὸ τῶν κρατούντων τὸ Όερα- 
πευόµενον µέρος του θλιβόντων ἢ µή' κατὰ δὲ τὴν δη. 

γεγονυῖαν ἐκ τῆς ἀναλήψεως μὲν ὡς ἐπὶ χειρὸς τὴν ται- 
νίαν, ἀποθέσεως δὲ ὡς ἐπὶ σκέλους τῷ ἐπιβεβλημένα, καθ᾽ 
ἃ ἐστήρικται. οὐ μικρὸν δὲ τῇ τῆς γιγνομένης ἐπιδέσεως 
ἀπονίᾳ συντελεῖ τὸ τάχος τῆς ἑνεργείας, ὃ πάλιν αὐτὸ διὰ 

τῆς εὐπορίας μάλιστα συμπληροῦται. καὶ δὴ ταῦτά ἐστι τὰ 
κυριώτατα τῆς γιγνοµένης ἐπιδέσέως ἀγαθὰ, τό τὲ τῆς κρα- 

τήσέως ἄθλιπτον καὶ τὸ τῆς εὐπορίας ἔτοιμον. ἢ }ὰρ ἐν 

τῷ σχήµατυ πλημμέλεια κοινὴ καὶ τῶν ἐπιδεδεμένων μο- 
ρίων ἐσεί. καὶ νῦν ὁ λόγος ἐνέστηκὲν αὐτῷ περὶ τῆς ἓν τῷ 

φροσήροντν σχήματι νογναµένης ἐπιδέσεως. ἐδίαυ ἀρεταῦ. καὶ 

κακίαι τῶν σχημάτων εἰσὶν, ὥσπερ καὶ τών ἐπιδέσμων, ὑπὲρ 
ὧν νῦν µόνον ποιεῖται τὸν λόγον ἄνευ τοῦ σχήματος. ὅταν 

Ιπάεσεπίες οοπΙπθαίασ, νε] ποπ: Ιπίετάσπα επῖπι 1άοίΙτοο 

οοπορτϊπι (ασ, παπι Ίρ[α {α[οίαγαπι 1π]εοί]ο οἴίτα ΙαεΠοποπι 

Ῥετῃοϊαίαγ. ΑΙ {α5 ε[ὶ ᾳποφαο 1π Ἰαο αά[εγετο {α[οἰβτάπα 

ἱαησεπίϊαπα οοἵἵμπι, Πγε ἰ{αησεί [νο ποη, πἰγῖδᾳαθο οοπηπιά- 

ηεπι ε[ε; 1Π ϱα απίεπι Ύπαπε οοπ/[ἰγμτίας ἀε]ραίίοπε, [α8 

εαπι ᾳπαθ Ίπαπα ουγαίασ ρατίεια οοπίἰπεηίῖρας, [νο ἀρίαο 

εοπιρτἰπιαηί [να ηοΠ. 1Π 6α Υετο Ύ1αε Ίαπι {αοία εί Γα[- 

Ρεπ[ίοπε απ]άεπι αἱ ἵπ Ῥτασ]ηϊ π]ε]]α: τερο[ῖοπο γετο, 

πἳ 1π οτατῖς τερις 1ρί [αρ]εοίῖ απἴρας {αἱοαίατ. ἵΝοῦ 

Ρατιπι απίεπι Ύπμπι ἀεΙρα[ο οοπ[ἰχαϊίας ἀο]οχῖς ναοιῖ- 

τα οοη[εγί ορεταπάΙ οε]ετίῖα απο Ρτοπρ(πάϊπε ῥροιι[- 

Βπιαπι εκρ]είατ. Αίᾳπο Ἠπεο [4π6 Ρταεεῖραα [απί οο-- 

Πτιεπἆαφ ἀε]ῖσαἰ1οηῖς Ῥοπα εἰ οἴἴτα Ῥτε[απι απιρ]εχις εἰ 

Ῥτοπιρίέμάπ]ς αἰαογ]ίας. Έτγος επίπι η Ἡριτα οοπηπιιη]ῖθ 

4ποᾳμθ ε[ὶ ραγίῖρις ἀεν]ποῖιῖ. Αίᾳπο 1ρ[ί 4ε ἀεοεπίί οοιι- 

Πτεηάαε ἀε]ραίιοπί9 Ἡρατα πυπο 1η[αϊ οβΙο. Όιαο [μηί 

Πσιτατυπα. γἱχαίος οἱ γα, απεπιαάπιοᾶυπι εἰ {α[οίαγιπι, ἄο 

ααίρας Μο ἀἁμπιίακαί Ρταοἰεγπη[α ρυτα ΠιεΠΙΟΠΕΠι {4οΙ1. 

6ΑΙΕΝΌ5 ΤΟΜ. ἈΥΙΙΙν ἘΑΠ6 11ο 77 
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οὖν εὐπόρως ἡ ἐπίδεσις γένήται, ταχέως ἀνύει τὸ έργον. 

αὐιὸς γὰρ ἐδήλωσε τὴν εὐπορίαν ὅ τι ποτὲ δύναται σηµαί- 

ειν ἐν τῷ φαάναι, εὐπορίη δὲ ἐς πᾶν ἑτοίμη. καὶ γίγκεται 
τοῦτο προεγνωσμένου τοῦ. τὸν ἐπιδοῦντος, ὡς µηδεμίαν αμ- 

φιβολίαν αὐτῷ καὶ σκέψιν ὑποπίπτειν, ἐνεργοῖντος πρότερον 

ὡς δεῖ, πῶς ἡἢ ὧς μὴ δε πὼς ὄγειν τὸν ἐπίδεσμον. ἡ} γοῦν 

ἐλευθερία ταυτὸν οὖσα τῷ ἑτοιμωταιη ῥᾳστην αποτελεῖ τὴν 

ἐνέργειαν.΄ αὐτὸς δὲ εἴπε τὴν απονίαν ἐκ τοῦ ῥᾳδίως δρᾷν 

γίγνεσθαι. πρόδηλον δὲ ὅτι καὶ τώχος έξευκεαι ταῖς εὐπό- 

ροις τε καὶ ταχείαις ἐνεργείαις ἡᾗ μὲν οὖν ἀπονία τῶν 
λυσιτελεσεάτων ἐστὶ τῷ χειριζομένῳ καὶ δι αὐιὴν τὺ τάχος 

εὐπορία ῥᾷστον, εἰ καὶ ταῖς ἐνεργείαις εὐπορίζουσα. τὸ δὲ 
τῆς εὐρυθμίας ἠδονὴν τοῖς ὁρώσιν ἐργαξόμενον, ὡς ἐφεξῆς 

αὐτὸς εἶπεν, ὧς ἐκ περιουσίας κεῖται τῷ χειρίξονει, ἐπαῦξον 

αὐτῷ τὴν παρὰ τοῖς ἰδιώταις ὀύξαν. ὧς ὁ μὲν φιλόδοξος 

ἀνὴρ τιων ἐστὶν ὡς ἐραστὴς παιδικών, ὁ δὲ φιλάνθρωπος 

Ο51 ἀίπαμε Ῥγοπρίε οομβγμαϊας ἀθ]σαίο, οε]εγῖίευ οριι8 

Ρετορίατ: 1Ρίε Ἠαπη(θ Ρτοπιριϊαάίπεπα, αιῖᾶα ηἰανίγαπα 

ναἰεαί. μῖς τνετυίς ἀεε]ανανῖ: μτοπιριϊιμᾶο νετο μὲ αἆ 

οΊηε ραταια ᾗμ. Ἰάφπο οου]ηδῖι, Ύαππι (αἱ παπο ἀα[ῖ-- 

σαΐ, Ριαεπον]ῖ ππ]]α ΠΡΙ απιυὶραἰίαίεπα π]]απιαο ἀῑ[οθ-- 

Ρἰαίίουεωι ἀπι ορεχαϊας Γαουῖἆετε, ίσα Ίου Ὠιοάο ἀ46- 

οεαί, ευἱ α]]α χαίῖοπς ποπ ἀεσεαί [α[οϊαπα ἀμσενε. Τ1βετ- 

ας Ισίίαν Ἰάειῃ εχβ[ίεπς, απο ρατα[ίπια {αοϊ]πιαπι ε{- 

Ποῖϊ ορεταϊἴοπθπι. 1ρίο νετο ρτοµιηοϊανίε ἀο]ογῖς ναςτῖ-- 

ἰαίεηι εκ {αοῖ]ε ορεταµάο οροτῖ,  (Θοπ[αϊ ααίεπι οε]οσὶ-- 

ἰαίεπι εἰ Ργοιπρί18 αἱ οεἰεγῖνις ορεγαἰἴοπίδας ]απείαπι ε[[ς, 

Ἱίαφαο ἆο]οιῖδ ναομῖίαδ εογηπα ο πας Ππαπα ουγαμάο ἆε- 

βεοίαπ!ῖ εομάιουπί, οαἳ οὗ ἐρίαια εε]ετίίας ρτοπιρΠ (πάπα 

Γ{αοππα, ἱ ορεχαἰϊοπΙθᾳδ 4ποφιιε [αρρείαι. Οοπειηηίίας 

απίεπα Γρεοίαπ σας οει]15 ου]εοίαπιοπίαπα ρατίε, απεπιαί-- 

π]ούσπι Γετ]ε ποπ Ηἱρροσταίες, αἲ Ύαας εκ γεγυπι ΠΠ 

πηθάεμά πεοε[[αγίατιιπα αποριαάἶπα ρεηάεαί ἀρβααο οραᾶ 

νυ]ρας οἱογίαιι αὐαμβοαί, ατα νὶν αποθιίοζας εναςΙ πέ ἆε- 

Ποίαγαπα ρε ααα αὐπαίου, ο  απἴοπι Ἠαππαπαδ ΠΟη νἱ- 

Ίος φιάεπι τεἁίταν, {εὰ Ιαπάανϊ ἀείάειαί, ἆαπς ορεΓαία 
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οὐ ἥττων μὲν, ἄνειποιεῖται δὲ ἐπαινεῖσθαι, φροντίζων τοῦ 

μᾶλλον πιστεύεσθαι παρὰ τοῖς Κάμνουσι" καὶ γὰρ καὶ πει- 
θομένους αὐτῷ [57] μᾶλλον ἔξει, λυσιτελὲς δὲ μᾶλλον τοῦς 
ἐστιν αὐτοῖς. ἕνεκα τοίνυν ταύτης τῆς παρὰ τοῖς πολλοῖς 

εὐδοξίας οὐ µόνον ἰατρὸςν ἀλλὼ καὶ φιλόσοφος ἀνειποιεῖταυ, 

μᾶλλον γὰρ ὠφελεῖ τοὺς ἀνθρώπους τιμώμενός τὲ καὶ Όαυ- 
µαζόμενος ὑπ) αὐτῶν, ὣς ἂν καὶ μᾶλλον μιμουμένων ἅ 
πράττει καὶ πειθομένων οἷς κελεύε, καθάπερ τινὸς Θεοῦ 
προσιάγµασιν. ἀφ ὧν δὲ ταῦτα αἀσκημάτων εἴρηται" τὸ 
ταχέως καὶ ἀπόνως καὶ ῥᾳδίως καὶ εὐπόρως, ἄφ᾿ ὧν ασκη- 

µάτων περιγίγιέταυ τοῖς ἰατροῖς, εἰθῆσθαί φησι. καὶ γὰρ 
είρηται μάλιστα μὲν ἐν τῷ τοῖς ἔργοις ἀσκεῖν, ἑκατέρῃσυ 

δρῶντα καὶ ἀμφοτέρησιν ἅμα. ὅμοιαι γάρ εἰσιν ἀμφότεραε, 

{δη δὲ καν τῷ ασκεῖν δακτύλοιο μὲν ἄκροις, τὰ πλεῖστα 

λιχανῷ πρὺς µέγαν, ὕλῃ δὲ καιαπρηνεῖ, ἀμφοεέρησι δὲ 

ἐναντίῃσο, 

πὶ αριά αεστοίο5 τηβρῖ Π4ε εἰ οιιοϊογ]ίαίο να]εαῖ, απος εα 

χο Πρί οὐ [εαπεπίῖογες οοποϊαΡίῖ, αποά 1Ρ[Π5 Ρετυα]ίας 

εχ[[μῖ. Ἡτσ]ας εγσο αποἰοτ]ϊαἰἰ αριά νυ]δις εαρίαπἆαθ 

βνα[ἶα, που [οἶμπι ππεάῖους, Υεταιη εἴἶαπι ΡΙΠ]ο[ορΏιας Ρ]ο- 

γίαπι απουρατί οοπΙεπὀΙ,. ᾖἨΜασίς επῖπι Ἠοπιῖπες Ίαναί, 

απαπ1 αριιά εο5 εἰ Ιοποταίαν εἰ αἀπϊγα]οπῖ ε[, πα ααἱ 

ᾳμαε {αοῖῖ πιαρῖς ἀμηζεηίας αο ε]ας Ἱπρεγῇ5 ἕαπιηπαπι «εῖ 

οω]αςόάαπα ππαπάαἰῖς οβίεπιρετεηῖ, Οπίρις νετο εχεγοῖία- 

Ποπίβας Ίδεο οοπιραχεµίας Ῥτοπαποϊαίαπι εΠ. ϐΟσο[είευ, 

πο Ιαβογίο[ε, {αοῖιε 4ο ῥρτοπρίε, α οαμἶρας εχετο(αο]- 

Ῥα5 ορεγαμάῖ {αοπ]ία5 πιεᾷϊῖοί [αρρείαϊ ἀῑοίμμι ε[ο ρτο- 

παποϊαν]ε, Ἐτεπίαι ρχτοπαµοϊαίαα ει ροή φιι]άσια 

ἵαπι. αὈί Γοτ1ρβί, αρεηίειι 1π ορεσίριςφ εἀεπάῖ τἰγαφιο 

ΊπάηΏα εκοτοεπάμΏι ε[[ο εἰ απηΡαρης Ππια]: απιρας Πααϊάεπα 

{μπέ Ππιῖ]ες; μπι αρί ἀοοιῖί απ Γαπιμιὶς ἁῑσιιϊς εκετςείι- 

-4ἱς Ρ]εταφαε 1πάϊσε απ]άεπι αἆ ρο]]ΐοειι αἁπιοίο, {οΐα Υετο 

Ώιᾶμα Ρίοπα εἰ απιμαβας αἀγετ[ῃς ασοπύα ε[[ο, 

πε. 
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Εά. Οπατι, ΧΙ. [37.1] Εὰ. Βα[. Τε (675.) 
β. 

Εργασμένον δὲ ἀγαθῶς, καλῶς καὶ καλώς μὲν ἁπλῶς, 

εὐκρινέως ϱῇ ὅμοια ἢ ἴσα, καὶ δὲ ἴσως καὶ ὁμοίως ἢ ἄνισα 

μαὶ ἀγόμοια, ἀνίσως καὶ ἀνομοίως. τα δὲ εἴδεα, ἁπλοῦνς 

ἔγκυκλον, σκέπτρον, σιμὸν, ὀφδαλμὸς, ῥόμβος καὶ ἡμί- 

τοµον. ἁρμόξον τὸ εἶδος τῷ εἴδει καὶ τῷ πάθει τοῦ 
ἐπιδεομένου. 

4ύο τῆς ἐπιδέσεως εἰπων εἴδήη καὶ καλέσας αὐτῶν τὸ 

μὲν ἔτο γιγιόμενον ἐργαξόμενον, τὸ δὲ ἤδη γεγενημένον 
εἰργασμένον, ἐν τῇ πρὸ ταύτης ῥὴῆσει τὸ ἐργαζύμενον ὅπως 

ἂν ἄριστα γίγνοιτο διηλθεν, ἐν δὲ ταύτῃ τῇ νῦν προκει- 
µένη τὸ εἰργασμένον, ἐν ᾧ τὸ μὲν καλῶς φησιν αὐτὸς γί- 
γνεσθαι, καὶ διά τε τοῦ ἁπλῶς καὶ εὐκρινέως, τοῦ μὲν ἁπλῶς, 

μιήτὲ πἐπαγμένον αὐτῷ τι τῶν ὀθονίων µήτ ἐνδεδωτλωμέ- 
φον μήτε ῥυσίδας ἔχον, αλλ ὁμαλώς ἅπαντα µέρη τετα- 
γμένον' τοῦ ὁ᾽ εὐκρινέως, ὅταν αἱ δεύτεραι καὶ τρίται κατα 

ο 

Π. 

Όμαε εοπ[]γµεία ε[, γεείε, ἀεεογε. Ίλεεοτε φμίάεπι [πρ]ι- 

εἴιεγ, ἀἰΠίπειει αμε [παι]ίδις αιξ αεφμα[ίδμς; αεφμα[ίιεγ 

εε [ππϊέεγ αμε ἱπαεφμαίίεγ εἰ ἀἰ[[πιίδις, ἵπαεφμα[ίεεγ 

ει αἰ[[πλιεγ. δρεεῖες αµίειι Ίαε [ιο [παρίεα, οἶγοιμ- 

Ἰαγίς, α[εῖα, [ίπια, οεμµίμς, Τποπιδις ει ἀἰπιίάίαίμς. ὄρε- 

εἷες [ρεεῖεῖ εἰ αι ἀεἰίραπᾶάαε α[]εοιίοπὶ εοπρτµαῖ. 

ΏΌπαρας ἀε]]σαίιοπῖς [ρεοῖερας οοπΠΙ{αίς εἰ 1ρῇ5 γο- 

εαί1δ: Όπα οπ]άεπι 4παε αάμιο Πί οοη[Παεμάα; αἰίετα 

νεγο απαε Ίαπι {[αοία εΠ, οοπγαοία, Π Πο 1 6ο ᾳπᾶε απο 

ῬχαεσεάΙϊ Ιοχία οοπγιεηπάαπι ἀε]ιρα[οπεπι ϱ4πο ορίῖπιε 

οοπ/[ϊγααίασ Ῥετοεμ{αϊΐξ, Ίπ Ἰοο Ὑετο ΡΙ8ε[ΕεΠΙΗΙ οοπ/[ίτιι- 

οίαπι ρετ]α[ναξ, 1π αιιο απο ἀεσοτα [αοίαπι ε[[α Ρτουμή-- 

οἷαί, { ἴαπι Ππιρ]οϊίεν ἔππω ἀῑ[ποίε ρτοσε[[εγ]ίς Ππαιρ]ῖ-- 

οἴίεν απἶάεπι ααάπι 1ρΠ Ππίευπα πθῃαε Ἱπιραοίαπα εΠ ηθ- 

ᾳα9 ἀπρ]οαίαπι Ἱπ[εγίίας πεηιε τῆσας Ἰαρεί, Γεά αεηιιαδί-- 

Πεν ρατιῖρας οπιπίριις ἀπιροβίαπη; ἀῑ[ιπεία Υετο, αι 

[εομπάαε εἰ ἰετίίαο Πίεϊ ἀῑ[ντραίομες ἱπγο]νιπίμχ. Δἰ- 
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Ε, οµαΓε. ΧΙ. {57. 98. ]. Ε. Βαΐ, Υ. (675.) 
τὸν αὐτὸν νομαὶ προσηκύ»τως γίγνονεαυ, καὶ µου δοκεῖ κάν- 

ταῦθα τῶν εἰρημένων ὑπ) αὐτοῦ δυοῖν, ἐξ ὦν συμπληροῦν- 

ται τὸ καλώς ἐπιδεδέσθαι, τὸ μὲν ἕτερον τὸ ἁπλῶς ἀνεξή- 

γητον ὡς σαφὲς Σἐρηκέναι, τὸ ὃ εὐκρινῶς ἐξηγούμενος εἰρη- 

κέναι τὰ ἐφεξης πάντα. καὶ τοίνυν 1δη πρόσεχε τὸν φοῦν 

αὐτοῖς, μἐμνημένος ὡς αρτίως ἐγὼ τὸ εὐκρινῶς ἔφην εἶναι 
προσηκόντως. πρόσκειται μὲν δευτέραν οὖν βολὴν τοῦ ἔπι- 
δέσµου ποτὲ μὲν ἀκριβὼς ἴσην καὶ τῇ πρώτη μηδαμόθεν 
παραλλάτιουσαν, ἐγίοτε δὲ οὐκ ἴσην. 3ένοιιο ὃ᾽ ἂν ἴσα το 

τῶν κατὰ τὸ πλάτος αὐτοῦ μερῶν περάτων ἐς ταῦτα τ2λευ- 
τώντων, ὡς μήτε ὑπερβάλλειν µήτ ἐνδειν τὸ ἕτερον, ἀλλ᾽ 

ἀμφοῖν γενέσθαι τὸ πέρας, ὡς εἰ καὶ µία τις ῇ ἑνὸς ἔπι- 

δέσµου διπτύχου Θέοις. ὡσαύτως δὲ ἤδη αὐτῇ καὶ τὴν τρί- 

την γίγνεσθαι [58] καὶ εἰ τετάρτης δέοι, καὶ ταύτην. ἐπὶ 
οὖν τοῦ καλουμένου ῥόμβου τὲ καὶ ἡμιρομβίου τὴν ἀκρίβειαν 
ταύτην φυλάττεσθαι χρή. 

ᾳπθ Ἰήο πηῖ εἰἶαπι γἰἀείας εκ ἆποῦθις αὓ εο ΡγοπιΠοΙᾶ- 

τδ οαπῖδης ἀε]ιραίιο ἆθεεοτοε οοπ/[γµοία εκρ]είατ, αἰίεταπι 

αμϊάεπι Πππρ]οίίετ, Ἠοι Ρτοτ[αφ εχκρ]ἱσαίτπα {απιαιιαπι ᾱἷ-- 

Ιαοϊάαπαι επαποία[ε, τπἱ αἰίοταπι γετο «βποίο ααππι εκ- 

Ρ]εαί Γεηπεηπίῖα οπιπῖα ΙΠ{ε]]εχ][ζε. ἆαπιὶ νετο Ἰῖδ Ἱηειι- 

επι αἆλίρε, ΠπεπιοταἩς πιο Ραιμίο απηίε εχρ]ίοα[ε αἰ[ίποιε 

ἀεοεμίεν ε{ἴε,. Αρροβίαπι ε[ι [εοιπάμπι {α[οἶαο οἰτοαίίμα 

Ἰπίετάμπι ρ]απθ αεηιᾶ]επ], 4ο ΡΙΙπιο Ἠπμ]ία εχ Ρατίε ἀἴνεν- 

Γαπι ε[ἴε, Ιπίιετάααι Ιπαεφαα]επα. ΕΙ απἴεπι αεηαα]ῖς εκ-- 

Ιγεπι]ς Ρατ ην {α[οϊας ρατίιριμδ Ργο Ἰαίαάίπε Πάσομδααο 

ἀεαπεπίρας, αἲ αἰίεταπι πε(πε εχ[αρετεί πεαιιο ἀε[Πί, [εά 

εκ πἰτίδᾳαο Πί εχίγεπιαπα, 4ο { 9«ποᾳιεθ πα αἰιαείαπι 

ε[Γεί ππ]άς {α[οίαο ἀμρ]ίοβίαο Ῥοβίμτα, Ίαπι γετο 1ρΙ 

Ππι]ίες Τοετίῖας Παϊ οἰτοαίας εἰ αααγίαδ, { Ἰουο ᾳποᾳαθ 

Βί ορας. ἸΠίαφιε εἰ 1Π εο οἱ ΣΊΟΙΩΡΗΦ, αἱ ἵπ 6ο αἱ [ε- 

ΠΙΙΤΗΟΠΙΟΙΦ Υοσαίαν, Ἰαπο ἀοοΙΓΑΙΟΠΕΠΙ {εενατὶ οροσ[εῖ, 

4. Β, 

Σ]1ΟΠΙὈ 5. ΦΕΠΙΙΣΠΟΠΙΡΙΙ8. 
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Τὴν µέντου παταγματικὴν ἐπίδεσιν, ὅταν ἐπὶ πήχεος 

ἢ) βραχίονος ἢ μηροῦ γίγνηται τὸν εὐκρινέστερον τόπον ἴσχειν 

συμβαίνει. γέµμεσθαι γὰρ ἐπ αὐτῆς κελεύει τὸν μὲν πρῶ- 
τον ἐπίδεσμον ἄνω, τὸν δὲ δεύτερον" πρύτερον μὲν κάτω, 
μετὰ ταῦτα δὲ αὖθις ἄνω μέχρις ἐς ταὐτὸν ἀφίκηται πέρας 

τῷ δευτέρῳ. τοῦτο δὲ οὐ δύναταυ (076) }ενέσθαι χωρὶς 

τοῦ παραλλάττειν ἄλληλα τὰ πέρατα τοῦ πλάτους τῶν ὀψο- 

νίων. ἐν τούτῳ δὴ πάἄλιν αὐτὸ γενήσέται, φυλαττομένης 

διὰ πάσης τῆς ἐπιδέσέως ἴσης τῆς ἐγκλίσεως, ἓν ἀπὸ τῆς 

εὐκύκλου περιβολῆς ἐποιησάμεδα. καλεῖται δὲ εὔκυκλος ἡᾗ 
πάντα κύκλον ἀπαρεγκλίτως περιλαμβάνουσα τὸ πεπονθὸς 

µέρος. ἐπὶ ταύτης μὲν οὖν τὰ τῆς δευτέρας καὶ τρίτης 
τῶν ὀθονίων τοῦ πλάτους πέρατα, Άαξ αλλήλων ἐπικεῖσθαυ 

μήτε ὑπερέχοντός τινος µήτ ἐνδέοντος. 

Της δὲ ἐγκεκλιμένης ἀναγκαῖον μὲν δήπου τὴν νομὴν 

1 πρὺς τὰ κάτω μέρη τοῦ πεπονθότος μέρους 0} ἄνω ί- 

γνεσῦαι' φυλάετοις δὲ κάν τούτῳ τῆς ἐγκλίσεως ὁμοίας διὰ 

Ἐπίπιγετο οαἰασιπα[Ἱσααι, [Γασεμτῖς Ἰάοπεαπι, ἀε]]σαϊίοπεπι, 

απαπι ουΡίίο απῖ Ῥτασμίο ααί Γεπιονὶ ανα ίαν, ΓαοιΙογεια 

Ίοοῦπα οοςπραγε οοπησῖῖ.  Ἱπ ἀρία παπιφπε Ιπρεταὶ Ρυ- 

π]απι {α[οίαπα Γαγίαπα ἀἰ[νσαϊ, [εοιάαπι ργίας ἀεον[μτη, 

ἀειπάε αἆγετ[ο Γιπ[απι ἆοπεο Ἰωπ ἴάεπι εχίγεπη πι αἆ [εεπή- 

ἆαπι αεοεάαΐ. Ἰ]ά αιίεπι Πετὶῖ πεφιῖ, μΗΠ Ἰαἰεγα]ία ΠΠίεο-- 

χιπι οχίγοπια ΠΡΙ πιπίπο Ππιπιπίεηίας, Ἰπ Ἰαο εετἰα Ἰάεπι 

Πἱεγαβίίαν Γετναία Ρος ἰοίαπι ἀεἱἰραιἴοπεμι αεηααἰί ἱποίπα-- 

οπε, παπι αἳ οτρῖοιπ]ανί [ρῖτα οχ(απι {ογππανίπιας, ΎὙο- 

οαίατ απίεπι ογρίοπ]αγῖ5 ἆιπαε ραγίεπι αΠεοίαπι ἰοίο οτρθ 

οἰίτα Ιποπαίίοπεπι απρ]εοίατ. 1π Ἰαο 1βΙίατ Ἰαίεγα]ία 

Γεεππάαε οἳ ἱετίίας οἰγοιπινο]πῖοπϊς {α[οἴατααι εχίγεπια 

Πρ νοαίο Γαβ]ασεπί, Ἱα]1ο εχοεἀεπίε π]]οφιε Γαρ]αῦεπίε, 

σσ ῥΕ 

Οιὑ]οι]αχς Ώπεετα εἲ’ αεαια]1 Α[οῑᾶ Ώποετα εἴ ασηιια]]ς. 
ἀεΙΙραιῖο. αν 

Αί 1 ἀεε]παπίε ἀε]ισαίϊοπε {αἴοίσε ἀῑ[βτιρμοπεπι απἱ αἆ 

1ηΓετίοχες αΠεοίί Ἰοεί ρατίες ἀενο]νί απί αἆ Γαρεγίογσβ 

ονεἰί µεοείῖε εἴ. Ὁι αωίαπι 1 ᾖαο ρεγρείπο Πηιίχεπι ελα 
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παντὸς εὐκρινὴς οὕτως }) ἐπίδεσις ἐσται. εἴπερ ήδη προσ- 

έχεις τὸν νοῦν τοῖς εἰθημένοις, δη σοι δηλόν ἐστιν ἕνα μὲν 

χρύὐπον εἶναι τῆς ἐγκύκλου περιβολῆς τῶν ὀθονίων, οὐκ 

ἔχοντα τὸ μᾶλλον καὶ ἦττον, οὐ} ἕνα δὲ τῆς ἐγκεκλεμένης. 

ἠτεύν τε γὰρ καὶ μᾶλλον ἑτέραν ἑτέρας ἐγκεκλίσθαι ὀννα- 

"αύν' "ὅμως ὃ᾽ οὖν ἐνταῖθα τὴν μὲν ὀλίγον ' ἐγκεχλιμένην 

σκέπαρνον ὀνομάξει, τὴν δὲ πολὺ σιμὴν ἐκ μεταφορᾶς, τοῖς 
ὀνύμασι χρώμενος, σπέπαρνον μὲν οἱ τέχτονὲς ὀνομάδουσιν 

ὄργανόν τι κατὰ το πέρας αὐτοῦ, καθ ὃ τέμνει τὰ ἕυλα, 

βραχεῖαν ἐπιστροφὴν ἔχον ὀφρυωδη, καθάπερ 3 ἄμβη. 
Σιμὰ δὲ καλοῦσεν οἱ "Ἓλληνες χωρία καθ ἃ συνώπτευ 

λόφῳ πεδίον, ἐν αὐτῇ στμβολῇ γεννᾶται τὸ σιµὀν, ἑκατέρου 

καῦ ἑαυτὸ τῶν συμβαιγόντων οὐκ ὄντος σιμοῦ. τὺ μὲν 

7ὰρ πεδίον ευθὺς ὁμαλές ἐστιν, ὁ δὲ λόφος ἀνάνιης καὶ ἑψι- 

λὺς, καὶ ἑνθα αλλήλοις συμβάλλουσι τὸ σιμὸν γίγνεται σχῆμα. 

ὥσαύτως τὸ κἂν ὑδὸς κατάντης αντισυνάπιει, κατὸ τὴν 

ἀεο] μιαβῖοπεπι οὐ[εγνανετῖς, ἀία ἀῑ[βιποία αο [αοἷ]ῖ5 πΌ]φιε 

εγΙῖ ἀε]]ρα[ῖο, ΘΟιιοά{ Ίαν τερας Ρτος11δ ππεηῖεπι 1ΠΙΕΠ- 

ας, Ίαπι ΠΡΙ Ιπποῖε[οεί ογβίσι]αγ]5 Γρίγαε {α{οἱαταπα απ1σοΠα 

εί[ε πποάπη, οπῖ πειπα Ρί5, πε(πα πηΙπς εἰ, ποπ απϊεπι 

πμ ]σαπι ἀεο]ϊιπαπί]5,  Εἱοηίπι ρίας εἰ π]Ιπας αἰίεταιη αἰ1ειᾶ 

ἀεείίπατε οοπἡηρῖ,  Ἠτο ἱαπιεῃ ἀ]]αιη (παρ ρα]α]ατη 4ε- 

οἰλπανετ]ῖ, α[είαπι, ᾳπδε πια ίωτα, Ππιαη Ῥρετ ἰγαηδ]αϊίοπεπα 

υ/Ἴγρα18 ποπι]π]ρας γοραίαπη, ΄ Α[οΐααι παίηηε {αρτί Ησηᾶ-- 

αὴϊ ααοάἆαπι απ[γαπιεπίωπι αρρε]]απί, οτιοὰ 1π Γαπιπιιαία 

ᾳὖα Ίϊσπα Ἰποίδξ, πποῖος ἵπουσνυπα Γαρεῦο μπι Ἰαρεί, 

νε]αά Ιαῦταπῃ, 

Ε. 

Ίάπας ἁλ[ήποῖα αἐσασ][- βήνα ἁλ{ποία Ἰηπεφαλ]18. 

Βίπια Ύετο Ίοσα Οταεοὶ γοσαηί 1ὴ αἱ θς ρἱαμά1ες οο|-- 

1επι οορυ]αί; ἴπ Γρ[α οοριῖα. ΠπΥΗ η πα [οἱ 1, Ύπμία πηδαίναπη 

οοππεηίίαπα ἄπιμπα εκλιαί. Ρἱαπίε [ΠαμΙάειη τεσἰα αθ- 

αυα]ῖ5 ει, οο]]5 νετο αοο[νῖθ εί αἰίαδ, αἴφιο υῬίῖ [ε[α 

πημίμο οορυἰαπῖ, Άππα βπιτα ῥτοάίων, Ῥαδεπι Ώρατα {, 

ᾳπα ἀεο]ῖνί να αοο]νὶ 1π Πρίαχαπαη οοριι]α οοιωπα 1 ἱμ1, 
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συμβολὴν αὐτῶν γίγνεται,. οὕτω καὶ τῆς ῥινὸς τὸ σιμὀν, 

ἐν ᾧ καὶ Γιέσον τῶν ἑκατέρωθεν ὑψουμένων τὴν γένεσιν 

ἔχει, καὶ ἤδη σύµπασα ἡ ῥὶς ἀπὸ τούτου τοῦ μέρους ὀνο- 
µάζεται σιµή. πολλὰς γὰρ ἴσμεν Ὅλοις τοῖς σώµασε προση- 
γορίας ἀπὸ τῶν μορίων τινὶ συμβεβηκύτων γιγνοµένας, ὥσ- 
περ καὶ αὐτὸν τὸν σιμὸν ἄνθρωπον. οἱ γὰρ οὕτω σιμὸςν 
ὧς παχὺς ἢ ἰσχνὸς οἢ λευκὸς ἢ µέλας, αλλ ὡς τῇ γλαυκὸς 

ἢ χαροπὸς ἢ κυριὸς λέγεται. ἐπὶ μὲν οὖν τῆς ῥινὸρ καὺ 

τῶν ὀδόντων 1 σιµότης κυρίως ὀνομάξεται' ἐπὶ δὲ τῆς ἔπι- 

δέσεως ὑφ Ιπποκράτους, ὥσπερ καὶ ἡᾗ ἄμβη καὶ τὸ σκέ- 

παρνον εἶδος τῆς περιβολῆς τῶν ὀθονίων. ὅταν γὰρ κὲ- 

λεύῃ τοὺς σπλῆνας σκεπαρνηδὸν περιβαλεῖν τῷ κώλῳ, διορέ- 
ξει τῆς ἐγκίκλου περιβολῆς τὸ ἐγκεκλιμένον οὕτως, ὡς τὸ 
τεκτονικὸν σκέπαρνον. οὐ γὰρ βούλεται λοξὴν ἑκανῶς γί- 
γνεσθαι τὴν περιβολὴν τῶν σπληνών ἀφεστηκυῖαν πολὺ τῆς 

ἐγκύκλου [359] καλουµένης, αλλ᾽ ἐγκεκλίσθαι µικρὸν, ὅσον 
ἱκανὸν ἀσφαλεστάτην ἐργάσασῦθαι τὴν κράτησιν τῶν συντὲ- 
τριμµένων. 

Εοάεπι πιοάᾷο [πια πα ραῖ5, ἵπ ᾳπᾶ εἴ πιεάῖαπα ῬαγΗ μπι 

ᾳµδε αἰνίπφαε ἵπ [αρ]ήππε Γεγαπέασ οτίαπω Ἠαροί, αἴφαο 

ἴωπι απίνετί[ας Ὠα[ης αἳ εα Ῥατίε βπιας ποπιπαίασ. Ἠλ]-- 

ἰας επ]πι Γοἴπιας ἰοῖῖ οοτροχῖρας αρρε]Ιαίίοηες α αυἴριςδ- 

4απι ρατίῖαπα αοοϊάεπίῖριθ ορογϊχῖ, ᾳοπιοᾷο εί 1ρίαπι ]ιο- 

παίποτα Γπιηπι αρρε]]ατ, Ίου επίπι Άπια {οιί οτα[ἴας 
εμέ ἰεπιῖς ααΐ αἶρας νε] πῖσες, {εὰ νε]αί ρ]αποις νε] τα- 

νυς νε] οἶορας ἀῑοίίατ, Έχρο 1 πα[ο ομίάεπι οἳ νἷα Ππιῖ- 

ίας Ῥτορσίε ποιηϊηαίατ, ἵπ. ἀε]σαίίοπε γεγο αὐ Ηϊρροοταίε 

Ρει ἱταπδ]αίίοπεπι, φαεπιαάπιοᾷμπα εἲ Ίαργυπη εἰ α[οία, οἱσ-- 

ουί(ας {α[οἴαγαα Γ[ρεοίς. Όπαπι οηῖπι ]αρεαῖ [ρ]εμ]α πχεπι-- 

Ότο ἁ[οίαίίπι Ἰπνο]νῖ, ἀεβπῖε οχρ]ουμ]ατί οἴτοπίέα εωπι αυ] 

βοιϊ {αὐτ]]ῖς α[οῖα ἀεο]ϊπαί, ΎἈοα επῖπι νυ]έ πιασπορετο 
οὔ]α παπι ε[ε Γρ]επίοσυα οἰγοσίίαπι αἲ οχρίοπ]ανί ποπ] ίαπι 

χοπιοίεπα, {εά ραι]αἱάπα ἀοο]παπίεπι, ᾳποαἆ [αϊ τα {ππιααι 

οοπία{ασήτο ρασίαπα απρ]εκυτα ο[ΠοΙαΠ!. 
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Εὔδηλον δὲ ὅτι καθ᾽ ἑκατέραν τῶν εἰρημένων ἐπιβο- 

λὴν τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἦττόν ἐστιν, οὐδετέρας αὐτῶν 

ἁπλῆς οὔσης οὐδὲ μονοειδοῦς, ὥσπερ ἡ ἔγκυκλοο.  ἐπ᾽ 

ἐκείνης μὲν οὖν ὑπεναντίαν ἀνάγει τῇ ἁπλῇ ἔγκυκλον' ' ἐφὲ- 
Ἑῆς δὲ τὀ τὲ σκέπαρνον καὶ τὸ σιμὸν ἑκάτερον ἐδίᾳ καὶ 
καταµύνας, ὡς διώρισται. τὸ τοίνυν εὐκρινέως σημαίνὲυ 

μὲν τὸ οἷον διακεκριµένως τὲ καὶ διωρισµένως γίγνεσθαν, ὡς 

ἔφην, του πασών τῶν περιβολῶν τοῦ ἐπιδέσμου τὸ αὐτὰ 
πέρατα κατὰ τὸ πλάτος ἐχουσῶν ἡἢ τὴν ἔγκλισιν τεταγμέ- 

νην. ὀνομάζω δὲ τεταγμένην ἔγκλισιν, εἰ τὰ φαινόμενα μετὰ 

τοῦ πλάεους τῶν ὀθονίων ἴσον ἀλλήλων ἀφέστηκεν. ἔσταυ 

δὲ καὶ τοῦτο τὴν ἴσην ἔγκλισιν ἀεὶ φυλάττοντος τοῦ ἐπι- 

δοῦντος, ἣν ἐξ αρχῆς ἐνεστήσατο. 
Καινοιομοῦντες δὲ, ὥσπερ ἐν ἄλλοις καὶ μετατιθέντὲς 

τὼς παλαιὰς γραφας, ὅ τὲ ᾿4ρτεμίδωρος καὶ ὁ 4ιοσκουρί- 
ὃης οὕτως κἀνταῦθα μεταβάλλοντες τὴν κλίσιν, ἤγουν τὴν 
λέξιν, ἁπλοῦν ἐγκύκλως ἔγραψαν, νοήσαντὲς μὲν ὀρθῶς, μὲ- 
ταγράψαντες δὲ τολμηρὠώς. ἐπὶ μέντοι τῶν πλείστων οὐδὲ 

ΑΙ ρεγ[ρίοπαπι ε[ῖ ἵπ πίοφιε ἀῑοίοταπι οἰγομ]ίασπι εἰ 
Ρ]αφ εἰ πιῖπας Ιπο]παίοπῖ ε[ε, «παπι πεαίεγ 1ρίογΙπι 

Ππιρ]εκ Πι εί απ]{οτπιῖς, ο]αςπιοὰί ε[ὶ οτρ]ου]αγῖδ. Ίπ 11ο 

Πφαϊάεπι ογρίεπ]αγοπι Επιρ]ῖοϊ ορρο[ίαπι αἀάποῖί, Γεὰ Ρο[ῖ-- 

οα εἰ α[οίεπι εἰ βππαπι πίοππιηιε Ρεν [ε εἰ Γεουίαπι αΐ 

ἀεβηαϊίππι εἴι, Ὠιβίπείε απίεπι Πσαϊβσαί, ααποά ἀεγεία εί 

[εοτβπι Πετί ἀῑκίπιαφ απί ο«πππι ΟΠΙΠΕ5 {α[οίαο οἴτομ[ίπβ 

εοδάεπι Ἰαβεπί αι ἰπῖς πες απῖ Ἱπο]παίοπεπα ογἶηᾶ- 

Ίααι, ΄ Ύοοο απίεπι  οτάϊπαίαπι ἠπολπαίϊίοπεπι, { ᾳαθ οὔπα 

Ππίεογαπα Ἰαμ{ἐπάῖπε οοπ[ρϊοϊαπίωσ, ἄεφαο ἀπίεν {ε ἀΠίαηί, 

Αἴαιε 1ά οοπιϊπσες, απαπι ααὶ ἀε[ῖραί, ο παπι αἳ ἀπ][ῖο 

ἀπβΙαξ αεφπα]επι αρίααθ 1ΠοΙπαΠοπεπι [εενεί. 

Οαοπιαάπιοᾶαπι απίοπι Ατοπιιάοτας εἰ Ὠἱο[οοτιάες α)δί 

Ρτϊ[σοος ἴεκίας {ηπογαπί ἆο ἰχᾶπεροπαπέ, 18 Ἠο ᾳποφιθ 

οαίαπι ἐταηρπιμίαπὲ . νιἀε]οεί «ἀῑοίίοπεπα, {ππρ]εκ οτρίοιι]ᾶ- 

1, Βπιρ]εκ 1π οἵβεπι [οτἱρεπίε. Έεπ αυΙάεπι τεοίε Ἱπ- 

ε]]εκεταπί, [εά αιάαοίες [επρίατας Ἱπιππμίαχαπί,  Όμαε 
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κάλῶς γοήσαντες ζουν μεταγράψαι, διὼ ποῦτο νῦν αὐ- 

τών ἐμνημόνευσα, καίΐτοι µυρία τῶν ἔμπροσθεν ἄχρι τοῦ 

δεῖρο μιεταγεγθαφύτων οὐ μνημονεύσας" ἐπεὶ καὶ τοῦς᾽ 
ἐδοξαν μοι καλῶς μὲν νενοηκύτες, ἐπὶ τὸ σαφέστερον δὲ. 

μεταγρών αι σφαλέντες ἐν τοῖς μικροῖς καὶ μὲ νοήσαντες, 

ὡς ὁ γραφεὺς βούίλεται. περὶ μὲν δὴ τοὐέων ἅπαξ ἀρκέσει 

λελέχθα,. πβοορνὼν δὲ ὃ "/πποκράτης καλώς μὲν, ἁπλῶς, 
εὐκοινέως, ἐφεξ ἑῆς δὲ προσθεὶο, ὅμοια καὶ ἴσα καὶ ἴδως καὶ 
ὁμοίως καὶ αγισα καὶ ἀνόμοια καὶ ἀνίσως καὶ ἀνομοίως, 

ὡς τὸν κοινὸν σχοπὸν ἐδίδαξε τῶν εὐκρινῶν ἐπιδέσεων. τὰ. 
μὲν γὰρ ἴσα καὶ ὅμοια µέλη τοῦ σώματος ως καὶ ὅμοίως 

κατὰ πάνθ ἑαυτῶν τὰ μόρια τὸν ἐπίδέσμον. ἐπιδεισθας. 

δεῖταε, τὼ δὲ ἄνισα καὶ ανόµοια ἀνίσως καὶ ἀνομοίως, καὶ 

1ά γε παλαιὼ τῶν αντιγράφων καὶ οἱ ἐξηγησάμενοι τὸ βι- 
βλίον ἐλλιπῶς ἴσασε γεγθαμιμένην τὴν λέξιν, οὐ προκειµέ- 

νου τοῦ ἀγίσως καὶ ἀνομιοίως, αλλὼ μόνου γεγραμµένον τού- 

του, ἄνισα καὶ ἀγύμαια, προσυπακούειν κἐλείουσε τὸ ἀνίσως 

{απιεη Ῥ]γῖπα ποπ ρτοῦο ἀπ[ε]]εχετιιπέ, απ[ῖ [απὲ εα Ἱπῃ-- 

πηαίατα, 4πογάπα πωπο Ῥτορίεγεα ΠοΠΙΙοπεπα {4ο0ἱο, ϱ18πῃ-- 

γῖς ἰεκίις ϱΠογαπ αὐ ἀμΙο αἆ Ἠωπο υίηπε ἀῑεπι ἀεοσῃι 

τηῖ] τα πιίαταη!, ΠΟΠ ΠΙΕΠΙΟΥΑΥΕΕΙΠ, ΠΠ Ἠο8 γεοίε 1η--' 

τε]]εκ][[ε εἰ εἰατῖας [γαηο[ου]ρίίε πι] υιάεαυίαγ.  ΔΡε- 

ταηί Ιάπ1εΠ 1Η ραινῖδ, ηε(αε πηεπίεπα αμοίοςῖ α[εαααπίαςς 

νετπι ἀ9 Ἠς [επιεὶ ἀῑσλί[ε [αἰῖς {1. ΕῬταε[αίας απίεσι Ηἱρ- 

Ροέταίες ἆεοοτε απΙάεπ], Ππηριἰοῖίεν, ἀλίϊποίε; ἀεϊπάο νεγο: 

μὶς αάῑιῖς, πάρα εἰ ἁΠπαιλίρις, αεφπαλίετ εἰ (πι]]]-- 

ἵενς ἰπαεηπα]ίδας εἰ ἀηηνίμοις, Ιπαεφπα [ες εἰ ἀἰ(ανῖ-- 
19υ, απ οΟΠΙΠΗΠΕΠΙ ἀἰ[πποίαγηπι ἀεἰρβαοπιπι {οορία 

ἀοοιῖ. Δεια]ία πβηαπε εἰ Ππιῖ]ία οοσροεῖς πηεπιῦγα 46-- 

απαλίες Ππηίες [μας Ῥατίος Γα[οίαπι ππῖνεγίααι «εν]ηοί 

Ροβα]απί; 1Παεφιια]]α εξ ἀιΠπαί]]α Ἱπαθη πα] τες εἰ ἁ) ΠΠπιϊ]]-- 

{εγ. ῬΡεϊ[εα οετἰε εχεπιρ]ατία Ἰη]ήδφαε 1 δτὶ Ἱπιεγργείες 

ποῦ Ίπιερτο Γοπρίας [εηίεπί] ΠΟΓΗΠΕ, ποπ 4441119 1ηας-- 
απα τετ εἰ ἁλμπι του, νετ Ἠῖς Γεπἱριῖς Ππαεφια]ίθιις εἰ 

ἀπ] σας Γαραμάΐτο 4ποφια γο]απὲ ἱπασφαα]ίες εἳ ἁΠ[[-- 
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καὶ ἀνομοίως περιλελειμμένον ὑπ αὐτοῦ διὰ τὸ φαίνεσδαυ 
σαφῶς ἐξ ἀκολουθίας τῆς πρὸς τὰ εἰρημένα. τὸ δὲ τῆς 

ἑρμηνείας εἶδος οἱ βραχυλογίαο {διόν ἐστιν, αλλ αμαρτη- 

µιένον πρόδηλον. ἄμεινον, εἴπερ οὕτως]εύρεθῆ γεγραμμένον, 

Φ/}εῖσθαι, καθάπερ καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν πρώτων αντιγρᾶ- 

σων ἡμαρτηθη, καὶ τοῦτο συμβῆναι, τοῦ μὲν βιβλιογθραφου 

παραλιπὀντος αὐτὼ, φυλαγθείσης δὲ ἄχρι δεῖρο τῆς ἅμαρ- 
τίας. περὶ μὲν οὖν βραχίονος ἴσως καὶ ὁμοίως ἐγχωρεῖ 

ποιεῖσθαι τὼς περιβολὼς, ἐπὶ δὲ μηροῦ καὶ πήχεος ἄπολει- 

ποµένας, βραχὺ δὲ πλεῖον ἐπὶ κνήµης. ἐπ ὤμου μέντοι καὶ 

ἐσχίου ἀντιπειμένων. μερών δεύµεθα, καθάπερ καπὲὶ τῶν 
πλαγίων τῆς κεφαλῆς. τὰ μὲν γὰρ κατὰ µέτωπον καὶ ἢ 

ῥὶς ἐγκύκλου δεῖται τῆς περιβολῆς, ἴσως καὶ ὁμοίως. γι-- 

νομένης, καθάπερ καὶ τὰ κατὰ τὴν κορυφἡν, εἰ καὶ μὴ 

ἐγκύκλως, αλλ ίσως τε καὶ ὁμοίως, κανταῦθα τῆς ἐπιδέσεως 

εγνοµένης χρήζει. περὶ μὲν οὖν τούτων ἓν τοῖς ἐφεξῆο ἔπιμε- 

λέστερον εἰρήσεταυ,. γυνὲ δὲ ἐπὶ τὸ λοιπὸν τῆς ῥήσέως ἴωμεν. 

πη] τετ, αἲ Πἱρροεγαίο Ργαεἰεγπι][[α, :ααοᾷά εκ Ρτοπιπ{]ᾷ-- 

1ογαπι Γεγῖε Παπ] [ε[ία Ἱηοίο[οεγοηί. Ἠαεο αὐίθπι ΙΠίεΓ- 

Ρτεἰαἰ]οηῖς {αεῖεο Ὀγεν]ιαιϊ Ργορτῖα πο ε[ὲ, Γεὰ αγγ αἱ απ 

πιαπ]{εβαπη,  ῬιαεβΠεγί ετσο, Π ος πιοίο [οηρία οοπι- 

Ῥετία [ηῖ, οερ[ετε Ἴαεο νε]! αἰία πιη]ία ΡΕΙΠΙΟΓΙΠΙ εχθπι-- 

Ρἰαγίηπη ογγογίρας [σαίεγε, Ἰάπε οομΗρΙ{ζε, αιιοὰ Ἰρναγῖας 

εα Ρταειεγιεγ]ῖ ΕΓΓΟΥΟΣΩΙεΕ ΠΠοιδαε Γρετ[αετ]Πί. Τα Ῥτα-- 

ο]ίο Ιἴαφιιο αθηιια]ῖίει εἰ [Ππη[ες «οι [ταῖ ρο[απί οἰγοιιί- 

ἴας, οπὶ 1π Γεπιογε εἰ ομΡιίο ἀἰσγεάιαπίατ, ΡΔμΙο νεχο 

πιασῖς Ἰπ Πριας ἀπ]αδαπίαν. Αί ἵπ Ἱαπετί οαρίῖε εἰ ἵπ 

1[ομίο οοπ! γα ρατριις 1Πάΐσεπιας, αφ πεππαἁπιοάπα 6ἳ 1π 

εαρῖιῖς Ἰα[ετίθιςφ. Έχοπδ απἰάεπι εἰ Ηα[ας οχρίοι]αγεαι {α- 

[οῖαε οἰτουπ]απι ἀε[άογααπὶ αεααΠτες εἲ [πλίον. ἀποίατη 

πὲ εἰ νετιῖοῖ ῥρατίεδ, απῖ εἰ[Π ποη Ἱη οτΏεπι Ἠΐο ἀε]ίσα- 

Ώοπεπι Πτι Ρρο[βα]αί, αεηπαΠίες εἰ βπ]ίεν Ῥγοεσθηίοπι 

τεηιϊΠϊί, Ώο 5 αμίεπα 1π [εφπεπ[ῖδιις ἀ]Ισεπιϊας ἱταοία- 

Ῥϊαν, ΎἈαπο Υετο αἆ ἰεχίαδ τεβάμαπα ασσεζάαπιδ. 

Ε. σ. 1. 
Οεπἶπε. Ἠ]οποῦ8, οπηίιἩοπιβης, 
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[αο] «ὄιελθων γὰρ ὁ "Ιπποκράτης τὰς ἁπλᾶς περι- 
βολας τῶν ἐπιδέσμων, τρεῖς οὔσας, ἔγκυκλον, σκέπαρνονι 

σιμὸν, ἐφεξῆς µέμνηταί τινων συνθέτων, ὀφθαλμοῦ, ῥόμβου 
καὶ ἡμιτόμου. καλοῦσυ δὲ τὸ ἡμίτομον τοῦτο καὶ ἡμιρόμ- 
βιον.. εἴτ᾽ ἐφεξῆς πάλιν φησὶν, ἁρμόττον τὸ εἶδος τῷ εἴ- 

δει καὶ τῷ πάθει τοῦ ἐπιδεσμένου τὸ εἶδος τοῦ ἐπιδέσμου 
κελεύων ἁρμόττον εἶναι τῷ τε τοῦ πεπονθύτος μέρους εἴ- 
δει καὶ τῷ κατ αὐτὸ πάθει. τὸ μὲν γὰρ τῆς ἐπιδέσεως 

εἶδος, ὃ καλοῦμεν ὀφθαλμὸν, ἐπ᾽ ὀφθαλμοῦ παραλαμβάνο- 
µεν, ἤτου πρόπτωσιν κινδυνεύοντος ἢ κρατήµοτος, ἕνεκα 

τῶν ἐπικειμένων αιτῷ' τὸν δὲ ῥόμβον ἐπὶ κεφαλῆς ἤτου 
ῥαφὰς κεχαλασμένας βουλόμενοι συναγαγεῖν ἢἢ ἕλκους ἔκπε- 
πταμένα χείλη, καὶ ποτε καὶ προστεῖλαι καὶ κολλῆσαι τὸ δέρ- 
µα µέχρι πλείονος αποσεσυρµένον. ανάλογον δὲ τοῖσδε καὶ 
ᾖ τοῦ ἡμιρομβίου γίγνεται χρεία. 

Ταῦτα μὲν οὖν ὡς παραδείγματα γέγραφεν Γπποκρά- 
της. ἀναλύγως δὲ αὐτοῖς ἡμᾶς ἐξευρίσκειν δεῖ καθ ἕκα- 

στον µέρος καὶ πάθος ἐπίδεσιν ἁρμόττουσαν ἢ παρὰ τῶν 

Ἐπίπινετο Ἡϊρροοταίες εσρ]]σαί] Ππιρ]οῖρτι5 ᾳπαθ ἴχες 
{απ {α[οἴαταπα οἰγουήδας, οτρ]οπ]ατί, α[οῖα, πας ἀεῖι-- 

ε6ρς αποταπάαπι οοπηροΠίογαπα στα πιεπαϊπ1ξ, οου]1, τ]οπα1 

εἰ ἀῑπιϊάϊα[Ι, Ἡπαπο ἀῑπιϊάιαίαπα, ΓεπιΙγ]οπῬιπῃ ΕεἰΙάΠΙ νο- 

οἰίαΠί. Ῥοΐεα νετο [ωρίεχαί: [ρεοῖες αιΐεπι [ρεοῖεῖ εἳ 

Ρατίῖς ἀενιποϊεπάαο α[εοιῖοπϊ οοπρτιαί; [ρεοῖεπι {α[οῖαθ 

Ίπρεταπς, ἔππι α[εοίαε ρατίῖς [ρεοῖεῖ ἴμπι Ρεχ [ε αΠεο[ῖοπί 

οοΗστιετε. 1)εΠραιιομῖ επίπα [ρεοίεπι, ο ιαπ οοπ]1η αρ- 

Ρε]]απηας, οευ]ο αἀήρεπιας ααἲ ρτοσἰἀεπ[ῖαπι Ρεγῖο{απῖ 

νε] ἀείεπίϊοπῖς ἱορίοοτιπι 1Ρῇ Ιπιροβίογαπι σταῖα: τ]οπι- 

Ῥωπα νετο οαρῖᾶ, απμπι Υει Ἰαχαίας Γαίατας οοποί]ῖαγο νε] 

ἀε]εοία π]οεγῖς Ίαρτα οο5εγο γε ουμίῖπι απιρ]ίᾳ5 ἀεἰταοίαπι 

ἵηπ σπυπι αἀάποετε εἰ ασρ]απανο νο]απιᾳδ, Πὶ αιίεπι 

εΠεοία τε[ροπἀεί Γεπιγ]οπιδὶ [18ο 
ΑΙ επἰπι Ίαεο {απαιιᾶπα εχεπιρ]α [οη]ρίῖ ρτοβιότί Ηἱρ-- 

Ροογαΐθ8δ. Θπι]]Ι νεγο πιοάο 1ρῇ8 πο 1 ππαπᾶ(16 Ῥατία 

εἰ αΠεοίοπε οοηρτιεπίεπι ἀε]Ιραίίοπεπι «οπΙρεσΙτε γε] αρ 
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ὑρηκότων μανθάνειν. ἄμεινον δὲ καὶ διδάσκοντα, μὴ 

ἁπλώς κελεύειν, ἀλλὼ μετὰ τοῦ τὴν ὁδὸν ὑφηγεισθαι, καθ 

ὃν αὐτὸς εὗρε τὸν ἐπίδεσμον. ἤ τε γὰρ ἀνάμνησις τοῖς µατ-- 

Φάνουσι, κἂν ἐπιλανθάνωνταί τοτε, γίγνοιε ἂν οὕτως ἤτου 

καὶ τὸ προσεπινοεῖν, ὃ (6077) µεμαθήκασιν ὑπαάρξει. διὰ 
τούτων ἴσως ἄμεινόν ἐστι καὶ ἡμᾶς ἰδίαν ποιήσασθαυ καθ 

ἓν ὑπόμνημα διδασκαλίαν, περὶ τῆς πρεπούσης ἐπιδέσεως 

καὶ τῷ μέρει τοῦ σώματος καὶ τῷ πάθει. 

“ 

7. 

᾿4γαθώς δὲ δύο εἴδεα τοῦ ἐπιδεομένου, ἰσχύος μὲν ἢ πιέ- 
ξει ἢ πλήθει ὀθονίων. 

Ὅτυε μὲν εἴδη λέγειν εἴωθε τὰς διαφορὰς ἐμπροσθεν 
εἴρηται. ζήτημα δὲ µέγιστον εἰργάσατο, διαφωνίας ἀἴειον 

τοῖς ἐξηγουμένοις τὸ βιβλίον, οὐκ εἰπων ὀνομαστὶ δύο εἴδη, 
/ ” αἃ ο 4 Ε] ῃ Δ | Ὑ . 

καθαπερ εμπροσῦθεν ἐπ αἄλλων ἐποίησὲ. το μὲν οὐν των 
ος” 3 Ε -” ” ” η ’ φ 4 3 ω 

εἰδῶν ἐστιν ἓν τῷ ποσῷ τῆς ποιήσεως, ὅπερ αὐτὸς ἐσχὺν 

Ππνεπίοτῖρας ἀἴ[οετο οροτίεϊ, Ῥταε[ίαι αιίεπι ἀοοίοσεπα 

ποἩ Ππιρ]οϊίες Ίπιρεχατε, [εὰ εἰ πια] νίαπι Ῥγαεςίρεγθ 

απα 1ρίε ἀε]ίσαίϊοπεπι Ιπνεπεσί. Μεπιοτα Πάπι(ιθ «[ο]-- 

Ρυ], Π αιαπάο οΡ]νΙ[οετοηίἁσ, «ο πιοάο [αρρείετεῖ εἳ 

οετία αιιοᾷ ποπ ἀῑάϊοετῖπί, 1 εκοοριίατε Ῥταείιο {ΟΓεΙΙ. 

Όμας οὗ τες [α[ῖας {οτία[ῃς {μεγῖί, εἴῖαπα Ἠο5 ῥτοργίαπι 1π 

πηῖοο 11ῦτο ἆε {α[οῖ16 ἴαπι Ῥατίῖ οιῖηαε οοσροσῖδ ἔμπι α{ῑε-- 

οἴϊοπῖ οοη/Γεηίαπεῖς ἀοοίγίπαπι οΟΠ/{ΙΓΙΕΓΕ, 

” ΤΠ. 

«4 τγεεῖε φιαε ᾖὲ ἀεἰίᾳαιίοπὶς ἆμας [ρεεῖες, ππα τοδοτίς 

οµμαε νεἰ εοπιρτε[]ω νεἰ ἰἰπίεογμήι πιμεάίπε εοπ/[ίαι. 

Οιιοᾷ [ρεςῖες ἀΠετεπίῖαν αρρε]ίατε οοπ/[αεγνετ]ί Ἠ]ρρο- 

εγαίες [ωρες ἀῑνι]ραίαπι εἰ, ΑΙ πιαχίπιαπα ϱμάε[ίΙο-- 

Ὥθπι ἀΙ[Πεμ[ιοπίς οαιι[απα ἀπίεν ΗἨλρτί Ιπίεχρτείες εχοϊἰαν!ϊ, 

αυ πα ἆπας Γ[ρεοίες ποπηΙπαἶπι ποπ ργοἰπ]ετί, 4πεμιαάπιο-- 

ἀππι 1Π αφ απἱε {εο. Ἐκ 5 ἰσίίατ [ρεοίερας "πα οι]- 
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ὠνόμασε, δηλῶν ἐκ τοῦ λέγειν ἰσχιος μὲν ἢ πιέξει ἢ πλή- 

Θει ὀθονίων. ἔστι γάρ τις συμμετρία τῆς κατὰ τὴν ἐπίδε-- 

σιν ἰσχύος, ἧς ὑπερβαλλοίσης μὲν οἱ κάµνοντες ὀδυνώνταυ 

Θλιβομένων τῶν μορίων, ἐλλειποίσης δὲ χαλαρὸν τὸ σχῆμα 

ὁ ἐπίδεσμος γίνεται τὸ δὲ ἕτερον εἰἶδος τῆς αγαθῆς ἐπιδέ- 

σεως οὐκ εἶπεν, ἐφεξῆς δὲ οἷς περὶ τῆς ἰσχύος ἔγραψεν, 
ὡδέ πως φησί. 

δ' 

αχ .”. ο} ” Δ .- 3 

[11] Τὸ μὲν οὖν αὕτη ἡ) ἐπίδεσις ἰῆται, τὸ δὲ τοῖς ἰω- 

µένοισιν ὑπηρετέευ. 

Τοῦτο δὲ οὖκ ἐστιν ἕτερον εἶδος ἆγαδῆς ἐπιδέσεως, 

αλλ’ ἐν τῷ καθύλου χρεῖαι κοιναὶ πασών ἐπιδέσέων καὶ 

μέντοι καὶ μετὰ ταῦτα πῶὠς ἡ} συμμετρία τῆς ἐπιδέσεως φυ- 
λαχθῆ ἡ γραφὴ καὶ μετὼ τοῦτο περὶ ἄμματος' εἶθ οὕτως 

ἄρχεται τῆς ἐφεξῆς διδασκαλίας λέγων. εὖ γὲ μέν ἐστυ 

ἀαοπι ἵπ οοπ/[ιτιοίϊοπῖς πιοάο Πία εΠ, απαπι 1ρ[ε τοβΏΣ πο- 

πηπανῖ, οσο 5 νοχδῖς ἀεο]αναί: χοροτῖ απἰάθαι αιί 

οοπιρτε[α απἲ ΠΠπίδογαπα πι ΠπόΊησο, ΕΙ επῖπα ᾳπαεάαπι 

1π ἀε]ιραίϊοπθ ΤΟΡοΓΙ5 οοιηπιοογαίτο, αἶα εχοεἀεπίε απ-- 

ἀεπι Ιαβοχαπίες ραγίῖπι οοπιργε[α , «οἰοείρις ον αοϊαπίανς 

ἀε[ιοῖεμίε νετο Ἰακαίαιι Πγαοίαταπα {α[οῖα Ρα[αῖιριί. Α]ίε- 

ΤΑΠΙ ΝεΤΟ τεοίαε ἀε]ισαιῖοηῖς [ρεσοῖοπι ΠΟἨΠ ΟΘΟΠΙΠΙΕΠΙΟΥΑ(, 

Ῥοΐίεα νετο α1ιαε ἆ4ε τοῦογε [οηἱρί6 πιαηζανΙῖ [ιο αἱίᾳπο 

Ρτοπηοἷαντί, 

1Υ. 

Ῥαγεῖπι φμίάεπι ἵρ[α ἀεἰίῥαιίο πιεάείμη, ῥατεπι φεγο πιὲ- 

αεπείδιις {μ0/[εγυίε. 

ἨΠοο απίεπι αἰίεγα τεοίαο ἀε][σαιἰοπῖ5 ποἩ εΠ. [ρεοίας, 

Γεὰ απῖνεν[ε 6ΟΠΙΙΠΙΙΠΕΦ [απ οπηπίαπ ἀε]ίσαίοπαπι 15. 

Οπαπάοφυἱάσπι Ρο/ὶ Ίιαεο αιια Ταἴἴομε ἀε][σα[ἰοπΠίθ ΟΟΠΙΗΛΟ-- 

ἀεγα[ῖο [εγνείαν, [ορίαπι ες ἀείπάο εἰίαπι 4ε ποάο; 

Ροῇίοα Γεᾳαεπίεπι ἀοοίτίπαια αμ[ρίοαίας ἀῑοεμδ: Ρτορο {α- 
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ων) ὅτι ἐς τὰ κατάνεη καὶ ἀπόξη φεύγει πᾶς ἐπίδε- 
σµος, οἷον κεφαλῆς μὲν τὸ ἄνω, πνήµης δὲ τὸ κατω καὶ τὰ 

τούτων ἐφεξῆς λεγόμενα. μετὰ ταῦτα λοιπὸς ὁ λόγος αὐτοῦ 

περὶ τοῦ ποίου τῆς ἐπιδέσεως }ίγνεται. τεµνοµένου δὲ καὶ 

τοῦδε πάλιν εἴς τε τὸ γνώναυ πύόθεν ἄργεσῦθαι προσήκευ 
:α9 ἕκαστον µέρος καὶ πάδος, εἰς ὅτι γε πάντων ὕσταιον 
ἄγειν τὴν τελευτὴν ες ἐπιδέσεως " ἔτι τε τὴν ἐν τῷ μεταξὺ 

νομὴν τῶν ἐπιδέσεων, ὁποιόν τινα χ0ὴ ποιεῖσθαι τάς τὲ 

καῦ᾽ ἕκαστον µέρος ἐπιῤολας, καὶ ταῦτ ἐδίδαξεν, ἐν οἷς 

γάρ σησι' τὰ δὲ κινούμενα οἷον ἄρθρα, ὅπη μὲν συγκαµ- 

πτεται τὸν τρόπον τῆς ἐπιβολῆς τῶν ἐπιδέσμων διέρχεταυ, 

καὶ μέντοι καὶ ὅπως χρὴ τὰ πέρατα τῶν ἐπιδέσμων ἄσφα- 
λώς τούτοις φυλάιτεσθαι ἐφεξῆς ἔγραιψεν. ἐντεῦθέν τὲ µε- 

ταβὰς τένα τῶν ἐπιδέσμων ἐσιὶν ἔργα διῆλδεν, ὥστε τῆς 
ἀγαθῆς γενοµένην ἐπιδέσέως τὸ ἕτερον εἶδοο, Ὁ τῷ τῆς 

ἰσχύος αντιδιαιρεῖται, τὴν ὅλην ποιότητα τῆς ὕλης ἐπιδε- 

σεως εἶναι. Χχαλεπὸν ὃ᾽ ὂν ἑνὶ περιλαβεῖν κοινῷ ὀνόματυ 
τὰς ἐν τούτῳ τῷ εἴδει μερικᾶς διαφορὰς, διὰ τοῦτ ἴσως 

ΠΠΕΠ ποΠε οοπνεπ]ΐέ αἆ Ρατίες ἀεε[ῖνες εἴ αοΏπιϊπαίᾶς οπι- 

Ἠθιι {α[εῖαπι Ιαῦί αο {ᾳσοτε, νε]αῖ ἵπ οαρῖίε Γατίαπα, 1π 

εἰδία ἀεοτ[απι, εί οφιιαε ἀείποερς Ρρτγοπιαποϊαηίαν. Ῥοβεα 

τε[όάαα {ρβιφ οχγα[ίο 49 ἀε]σαιἶοπῖφ φαα]ίαία Πί, αὈἲ Ἠαεσοθ 

νία ταγ/απι αρεγιίας, (πα πο[οίαας ππάα πηρα 1π ρατ- 

Έδρας εί πιογρῖςφ ἀειίσαίῖοπεπι οτάϊνι ἀεεθαί εί α απ ἵπ 

Ῥατίεπι οπιπίαπι Ρο[βγειπαπα ἀε]]ραιῖοηῖς Άποιη ἆποθτες 

Ρταείετεα εἴῖαπι Ύπαπι οἱ ᾳπα]εαι πμ ἀε]ισα[ῖοπῖφ πιοᾷῖο {8-- 

Γεἴαγαπα ἀπ ρα ποπεπα πιο]νῖ οροτίεαί εί α1ιοδ 1π ᾳπαφιις 

Ρατίε οἰτου]ίας, Ἴαεο 4ποφιο ἀοοιυί. ἴά φαἴδιις επῖπα 1η-- 

αυῖξ: ψατίες οφµας ππονεπεµΣ, µε αγιϊομ[ί, Φα π[]εειωπέμη, 

1η]εοί1οη15 {α[οἰατηπα πποάαπι Ἰοσυπιαο ρεχοεμ{αῖίές βαπα]- 

4πε αἰῖαπι 4ἴιο ρᾶσίο {α[οίατιπαι οχίχεπηα Ππίο ὶθ οοπῖ-- 

πεπᾶα [Πηῖ [ετῖο Γοπ{ρβί; Ίπάεφπε ἀϊστεί[ίας οααὶ βπέ {α[εῖα- 

χαπα πας ρετουχτ!, αἲ αἰίετα τεοῖε σομ[ιγιοίαο ἀε]ραίίσ- 

η] [ρεοῖες αιιάς ῥργαεςεᾷεπῖ τοῦογί Ρε ἀῑνίποπεπι ορρο- 

ηΙτασς, ἰοία {Πέ ἰοίίας ἀε]ὶραιιοηῖδ ο Ια[ίαςδ. Αἲ Ρεταγάααπι 

ε[ὶ πο οοσιαηῖ γοςββα]ο ρατἰ{ου]ατες Ἠα]ς [ρεοῖεῖ οοπι- 
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ουδ᾽ ἐπεχείρησὲν ἔτι τοῦ ἀντιδιηρημένου τῇ ἰσχύῖ διαμεῖναυ 

παρηγορίας δηλῶσαι. ὅτι δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει δι αὐτῶν 
τῶν ῥήσεων ἐσται φανερὸν, ὃι ὧν σημαίγευ τὰς γενομένας 

αὐτὰς μεταβολὰς εἰς ἐφ᾽ ἕκαστον τῶν εἰρημένων κατὰ µέρος 
κἐφαλαἰων. ὠνομάσθω δὲ ἅπαν αὐτὸ τὸ γένος, ἕνεκα σα- 
φοῦς διδασκαλίας καὶ συντόµου, ποιότης ἐπιδέσεως, ἐσχίος 

Ν . α-- ἊἈ ’ 3 / «/ Λ ” Π 

μὲν καὶ πιέξει ἢ πλήθευ ὀθονίων, ὥσπερ τὸ τῆς δυνάμεως 
ὄνομα, ποτὲ μὲν ἀντίον πάττοντες τῷ τῆς ἀσθενείας λέ- 
γουσι, ποτὲ δὲ ἐπὶ τοῦ κοινοῦ ῥώμης τε καὶ ἀθῥωστίας 
3 , νά ] Ἆ λ ’ ’ κ. --ὗ 

ἐπιφέρουσιν. οὕτως δὲ καὶ το μεγεῦος λέγουσι καὶ ἄλλα 

πολλὰ τῶν κατὼ µέρος ὁμωνύμως τῷ κοινῷ καὶ νὺν ὡσαύ- 
τως κέχρηταυ τῷ τῆς ἰσχύος ὀνόματι. πβροσήκει γὰρ οὔτε 
ἰσχυρῶς πιέδειν οὔτε ἀσθενῶς περιλαμβάνειν τὰ πεπονθύτα 
µόρια τοῖς ἐπιδέσμοις, «ὡς μὴ αἰσθάνέσθαιυ περικειµένων 
αὐτῶν τὸν ἀσθενοῦντα᾽ καὶ µέντου καὶ τὸ πλήθει τῶν ὀθο-- 

φίων ἀντὶ τοῦ ποσότητι δεκτέον, ὡς μηδὲ ἐνταῦθα τὸ ἆν- 
. ή ” 3 ΄ ” 3 ’ ς -” [4 3 

τιδιαιρουµενον τῇ ὀλιγοτητε πληθος απκουειν ἡμᾶς. -ᾖ3ἱ γαρ 

Ρ]εοίῖ ἀἰ[εγεπίιᾶδ. ἈἙῬγορίετεα {Πογία[ῃς παϊπῖπιε ἰεπίανίϊ 

εἰἴαπιπαπαι Ῥεϊβδετο, ΊΏηεημο {ρεοῖιεῖ τοροτὶ ρε ἀἰνιΠοπειι 

ορροβίαε γοσαβαία Ρχοπιποίαγθ, επι αμίειι Πα Ἰαρενα 

1ρία Υειρα {ε[απίασγ, ουἷριας ο[επάτί 1ρ[ας νατ]είαἰεδ ᾳ1αθ 

Πησα]]1 ραγίῖρας α πηε Πρῖμα[ῖπα οοππιεπιοτα[ῖθ οροσιαπίαγ. 

γετιπι αρρε]1είατ ἰοίππα 14 6επιις, ἀἰμοίάαε εἰ οοποῖ[αα 

ἀοοίγίηαε σταϊῖα, ἀε[ραίιοπίθ φπαίας: τοῦοτῖς ᾳαϊάεπα οοπι-- 

Ρτείζα αἱ Ιπίεογαπι πα] Πμάϊπα, απεπιαάπιοάσπι ου ξαά]- 

ηῖδ ΏΟΠιεα ἀΠπίετάαπι Ππιρεοϊ]{α [15 ποπα]πῖ οοπίτασίαπα [ία-. 

ταἳ ἀῑσαπες Ππίιετάσπι αποά {απ τορογῖς ἔππι ἀπιρεοϊ]{α [1 

ϱοπΙπΙΠΠα Πέ, α[ατραπίν Πο πιαραϊαάίπεπι εἰ αἰία πιαἰία 

βεᾳαΐνοσα πΠοπηϊηῖς ΟΟΠΙΠΙΠΠΙΟΗΠΘ, Αίφπθ πΗΠΟ εοάεπῃ πιοάο 

χορογῖ6 νοσβδιυ]απι α[αγραίαπι ε[,. ῬὨεοεί επῖπι α[Πεοίας 

Ῥατίες {4[ο016 πεπε γελμεπιεπίες οοπρτίππετο Ἠηθφιε 1ῖα 

Ἱενίίες απιρ]εοί, τί αερτοίις Τρία 1π]εοία Ἠποῦ ΓεΠα!, 

Αίαιε εἰίαπα Ππῖοοταπα πα] ΗΠ(αάο Ρτο αιιαπ{ἰίαίο αοοἰρ]επάα 

ει, ία πῖ πεφιε πηπ] 1 πάο ε γερίοπε ραμοϊίαιΙ ορροβία 

ποῬίς 1Πί{ε]]Ισεπάα Πῑ,. Οοπιπιοᾷεταίίο παπιᾳιο ἀε]ΙβαίΙοηεπι 



ΚαΤ’ ΙΗΤΡΕΙΟΝ Ἠ18Β4. ΤΠΟΜΝΗ ΜΑ Β. 797 

Εά. ΟΊναχι. ΧΠ. {41. 49. ] Εὰ. Βα[. Ῥ. 677.) 
συμμετρία τὸ τῆς ἐπιδέσέως ἀγαθὸν ἑργάξεται, καλῶς δὲ 
«ἀγαθώς δηλονότι τὸ συμφέρον τὲ καὶ ὠφέλιμον αὐτῆς. ἐν 
μέντοι τῶν πρός τι παραλαμβανομένων αλλήλαις δυοῖν ἔπι- 
δέ- [492] σεων ἐσχυροτέραν μὲν πεπιέχθαι, τὴν ἀἄσθενὲ- 

στέραν δὲ τὴν ἑτέραν ἐροῦμεν. οὐδὲν γὰρ ἄτοπον ὡς πρὸς 
μὲν τὴν ὑποκειμένην διάθεσιν ἀεὶ συμμέτρως ἔχειν τὴν 
ἐπίδεσιν , πρὀς τὲ ἑτέραν καὶ παραλαμβανομένην ἰσχυραν ἢ 
ἀσθενῆ λέγεσθαι. ὁπηνίκα δὲ λύειν 1 ἐπιτείνειν χ0ὴ τὴν 

ἐπίδεσιν 1 τὸ τῶν ὀθονίων πλῆθος αυξάνὲιν 1) μειοῦν. ἐν 

τῷ περὶ ἀγμῶν αὐτὸς ἐδίδαξε σαφέστατα. ν 

μὲν ὧν χρὴ ποιεῖν, ἁἀπαγορευτικοὶ δὲ ὧν οὐ χρὴ. τούτοις 
στ ” / ” 

οὖν. τοῖς νόµοις ἐθικέναι φησὶ τὰ νῦν εἰρημένα μηδὲν 

ἔχοντα στοχαστικὀν ἢ ἀμφιβολίαν ἡ) ὡς ἄλλα τινὰ τῶν κατὼ 

τεοίαπι ε[Ποῖξ,. Αί τεοία εΠι ἀρία ἀε]ὶσαίῖο ᾳπαθ. Ρτορα ε{ῖ, 

η Ιχηα Ύ188. οοη{ετί Ἰαναίᾳμε, Ἐφπίάεπι Ύμυπα ἆπαρ 

ἀεΙραίίοπες πιπίμα τε]αίοηπθ 1πίεχ {6 αοοϊρἰαπίαςτ: αἰίεγαπι 

απἰάεπα 91ο να] οοπιρσ]πα1ξ, ναᾖάϊοτεπι; αἱίεγαπι Υετο 

ᾳπας Ιπιρεοί]]118, ἀπιρεοί]]οχεπι νΟςΒΡΙΠΙΗ5, ἨΠΙ1 επῖαι αὐ- 

Γατάαπι εἴ. Όσαπα απίαπι ἀε]ραίίοπεπι [οῖνετο αιί γΥε]ιο- 

πιεηίῖας Ιπίεπάετε οροτῖεί νε] {α[οίαταπι πια] {πάἴπεπι αἲι- 

σευα: αμί πΙππετος ἵπ. οροίθ 46 {τοιατίς 1ρί9 ρἰαηίππιο 

ο --- 
ἀοομῖί.  - ς υ9 ὑωισάαν 9 

γ. 
1π Πῖς ἔίαφιιε ες [ετυαπᾶα. 

Ίμοσες Ίπ οἰν]ίαίρας αμαθάαπι Γαηί χ4ίοπεΘ,. 4παθ ϱᾳ 

ἠπιρογαπέ ο 1αθ {αοϊεπᾶα [αηἳ ρτο]αρεπίᾳμθ οοµίτατἰα. Η]ς 

Ιεοῖρις Επιί]α ε[ἴα ρτοπαποίαῖ 448θ πυμπο οοπαπιεπιοταπίαχ». 

αμα ΠΙΕΙ] οοπ]εοίητα]ιο απί απιρίβυμπα οομΙπεαπί αιί υ 

6ΑΙΕΝΌ6 ΤτΟΜ. ΧΙΙ, ΡΑΕΒ ΤΙο Ασαα 



38 4 4ἨΝΟΊΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 
Εά. Οµατι. ΧΠ. [45.] - Εὰ. ΒαΓ. Τ. (677. ) 
τὴν ἰατρικὴν τέχνην. τὸ ὃδ᾽ αὐτὸ κάν τῷ περὶ καταγμά» 

των εἴρηκεν ἐπὶ τὸ μετριώτερον ὑφεὶς τὸ τῆς ἀποφάσεως 

σφοδρόν. οὐ γὰρ ἁπλῶς εἶπεν, ἐς μὲν οὖν ταῦτα νόμος 
ως νῦν, ἆλλ᾽ οὗτος ὁ λόγος ὥσπερ νόμος δίκαιος κεῖταε 

’ 

περὶ καταγµατων ἐήσιος. 

στ. 
"Ἐν δὲ τουτέοισε μέγιστα ἐπιδέσιος πίεξις μὲν ὥσιε τα 

ἐπικείμενα μὴ ἀφεστάναι, μηδὲ ἐρηρεῖσθαι, αλλὼ ἡρμό- 

σθαι μὲν, προσηναγκάσθαι δὲ μὴ, ἧσσον μὲν τὰ έσχατα, 
ἤκιστα δὲ τὸ µέσα. 

. ’ . - ΐ 9 - 1 ΄ ή 

Ἐν τούτοις φησὶ τοῖς κατὰ τὸ τῆς ἰσχύος εἶδος διδα- 
, Σ . 

ιδέσεως εἶναι τὰ 

εται δὲ δηλονόει τὰ 

σκομένοις μέγιστα παραγγέλµατα τῆ 
ἐπικείμενα τοῦ πεπονθότος μορίου, 

ὀθόνια μήτε ἀφεστάναυ τοῦ χρώματος μήτε Θλίβειν, αλλ 

ἠρμόσθαι μὲν, πουτέστιν ασφαλώς ἐρηρεῖσθαι, προσηναγκά- 

αἶ]ῖα απαεάαπι αἆ ατίεπα πιεεη(ὰ Γρεοίαπ[α, ἸΙάεπι ᾳαοφαθ 

Ργοία]ξ 1π ορετε 4ε Γιαοασῖς, ἀεογείαπι τεπῖ[[α νε]επηε- 

τἷα οοπιπιοἀεγα(ίμ5 εῄιοίεης.  Νοπ οηῖπι αὈ[ο]αίε Ἰοᾳααίέ 

εἴι, αἆ Ἠαεο Πἴπααε Ίεχ Γεγναμάα νε] παπο, ΎὙεταπι Ἴαεο 

ογα[ῖο αεπιαάπιοάσπι Ίεκ Ἰαίία ἆε Γ{ταοπταταπα οιγαΓίοηθ 

Ἰαΐία ει. 

ΤΙ. 

Ίπ Πὶς αμίεηι ππαπϊππε ἀειιραιίοπὶς ε[ξ εοπιργε[]ως, φμὶ ἔέα 
ᾗαε, µε αἀπιοῖα πεφµε ἀεεεάαπε πεφµε υε]μεπιεπεῖμς ἰππὶ- 

απιμγ, [εὰ οοπεϊγπΠιεηΕµΤ, Τοπ εοβαπίµγ, ππῖπμς επίγεπιαι 

ππὶπίππιπαι Ιπεαία. 

Όπαε ἆε τοβοσῖς [ρεοῖε ἀοοεπίατ 1π Ἠ]6 πιαχίπια ἀε]]-- 

βαιϊοπῖς εἴε Ργαεοερία ρτοπιποῖαί, αί αἀπιοῖα ρατιῖ αἴε- 

οίαε Ιορῖοα Ἠπίεα πϊπαταπι Ἱπίε]]σαπέαχ, πε(αε α οιίθ 

Γεοεάαπί πεφαε Ἱρίαπι Ργεπιαηῖ, [εὰ εοποϊππεπίασ, Ἰοο εβὲ 
Πτηπίεν πειπιραμε, Πο ἴαπιεπ οοραπί. ὨὈεο]αταί ααἴεπι 



Κατ’ ΤΗΤΡΕΙΟΝ ΒΙ18 4. ΤΠΟΙΜΝΗ ΜΑ Ε. 799 

Εὰ. Ομαει, ΧΠ. [α». 43. Ἰ Εὰ. Ρα/[. Υ. (677) 
σθαυ δὲ µή. σηµαίνει δὲ αὐτὸ δηλονότυ τὸ προσηναγκάσθαυν 

τὸ ὀθόνιον οὕτως καὶ σφοδρώς περιβεῤλῆσθαυ τοῖς πεπον- 

Φόσι µορίοις, ὡς ὀδύνην παρέχει. αὐτὰ δὲ ταῦτα τὰ 

παραγγέλµατα περὶ «εοῦ ποσοῦ τῆς πιέσεως ἐνθεν τὸ πά- 
Φος ἐστὶν, Ίκισια παραλαμβάνὲειν προσήκει. κατὼ δὲ τὰ 

πέρατα φροντίδειν μὲν κανιαῦθα πάντως, ἀλλ. ἦττον 1} κατὰ 

µέσα. καλλιστον γὰρ ἀναμάρτήτον εἶναι τέχνην. εἰ δέ πού 

αὐ μικρὸν ἁμαρτάνει, κατ ἐκεῖνα γίγνεσθαι τω όριά τὲ καὶ 

πάθη, παῦ᾽ ἃ καὶ 1 βλάβη µικροτέρα, ἥπιστα δὲ ἅμαρ- 

τάνξεν ἐν οἷς ἀξιόλογος { βλάβη. 

δη 
[485] Ἴ"άμμα καὶ ῥάμμα νεμύμενον μὴ κάτω, ἆλλ᾽ ἄνω ἐν 

παρέξδέι καὶ σχέσει καὶ ἐπιδέσεν καὶ πιέξευ, 

Ν 3 . . ” 

4ιὰ τὶ μὲν ατάκτως παρήνεγκε καὶ τῷ περὶ τῆς ἔπι- 
ον ’ Ν ’ 3 ά 3 ΄ 

δέσεως Λλόγῳ τὸν η τούτων ὀλίγον ὕστερον ὀψόμεθα. 
9 | 4 ιά |. ο, νο δν . -” ο 3 Π 

φυνὶ δὲ πρότερον, ὁ εὐ νοήσαιυ πειραθῶμεν" ἓν διαφωνίι 

Ἰου νεγραπα οοσετες {α[οΐαπι α[εοίαδ Ῥατίες ἴαια ΥεΠεπιεΠ- 

τες αιηρ]εοίῖ, αἲ ἀο]ογεπι εχοῖίεῖ. Ἠαεο εαἀεπι ρταεοερία 

4ε οοπιρΓε[αθ. πιοάο, ουᾶ ππογβρῃς ει, πι]]αίεηαθ Ρύαε- 

τετίγε εοη[επίαπειπι εΠ,. Οποά ἵπ εκιτεπι]αῖρας «αοᾳ.8 

Ἠῖο Ῥτοχίας ρτο[ριοϊεπάαπι εἴι, ας ᾳΠαπη 11 Πιε- 

ἀἱἱ, Ορίπιαπι Πηαϊάεπι ε[ε, ατίεπι ετχοσῖ5 εχρετίεπι ε[[ε; 

{π αιῖά Ἰενε Ρρεσοεῖ, 14 πι "116 οροτ]χῖ ραγίίρας πα 

πιοχρίθ, αυῖριας εἰ Ἱενίοτ Ἰαε[ο οβοσία ος; πιπίπθ γεγο 

εἴχατε ἵπ' αυἶραθ Ἰαε[ιο 1πβεις ε{ῖ. 
τ 

ΥΗ, 

ἸΝοᾶις εἰ ᾖἰω ποπ Γεταπιμγ ἀεοτ[ωπα, [εά [ωτ[μνη ἵπ εκ- 

«Πἱδίεἰόπε ει μταεραταξῖοπε εἰ ἀεἰιβαίίοπε εἰ εοπηρτε[/ίονς. 

Οι οἰίνα ονάίπεπι οχαι]οπῖ ἆθ {α[ο]ς Ίαςο ἂς Ἠὶὰ 
αἰ{ά]εγ]ί ραι]ο ροβ εκρἰοχαβίππωθ. Έαπο ἄπΐεπι ᾳαοᾷ ΡΓο- 
πιποῖαϊ ρτίας ἀπίε]]σετε {επίεπιας, ἱηεγργείίρας οβοσίαν 

Λαα 2 



πάθ Γ44ΗΝΟΣ ΤΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 

Εά. Οµασι. ΧΠ. [41.1 Εὰ. Ῥαῇ, γ. (67π. 678. ) 
γέγονε τοῖς ἐξηγηταῖς' ἔνιοι μὲν γὰρ ἁπλῶς ἤκουσαν μα 

τε τῆς κατὰ τὸ µῆκος διατάσεως εἰρῆσθαυ τὸ γε ἄνω καὶ 

τὸ κάτω, τινὲς δὲ ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ πάθος" οὐδέτεροι ἐξη- 

γήσαντο πεμόμενον οὔτε ἐπὶ τοῦ ῥάώμματος οὔτε ἐπὶ τοῦ 
ζωματος. | 

Ότι μὲν οὖν ἅμμα καλεῖται τὸ ἓν τῶν ἐπιδέσμων γι- 
νόμενον ἀλλήλοις ἐπιπλεκομένων καὶ δεσμουμένων ἢ τῶν 

δύο περάτων ἢ Θατέρου σχισθέντος σκέλους καὶ τρίτου γε 

ἐπ) αὐτοῖς τοῦ καλουμένου καταλείµμματος έξωθεν ἔπιβαλλο- 
µένου, πανεὶ ὅῆλον. ὡσαύτως δὲ καὶ ὅτι ῥάμμα τοῦ δια- 

τρή- (6078) µατος τῆς βελόνης διηρηµένον ἕνεκα τοῦ συνά- 

ειν ἄλληλοις ἥτοι τὰ μόρια τοῦ διατἐτμημένου σώματος ἢ 

τὸ πέρας τοῦ ανν τοῖς μι υ - αὐτοῦ 'μέ- 

ρεσι’ καὶ ὁ νῦν ἐνεστως λόγος ἐστὶ περὶ τοῦ πρὸς ταύτην 

τὴν χρείαν παρεσκευασμένου ῥάμματος. Ἅἀξιοι δὲ τούτου 

εΠι ἀἰ[ιάίαπι ααοᾷ ποππι] 11 Ππιρ]Ιοἶίοτ Γεπ[εχ]ηί εἰ Γαν[απα 

εἰ ἀεοτ[απι ἆε ἀἰπιεπβοπε, ταϊῖοπε Ιοησπαϊπῖς επαποίαγί, 

ααἱάαπι γετο αΠεςίιας γαίῖοπε, [εᾷ πειίτῖ ἀἰοίίοπεπι {ετα- 

ας, πεμε ἆε ποἆο πεφπο ἆᾳ Πο εχρ]οαταηῖ, 

1. Κ. | Σ, 
Νοάιαρ εκ Πο-0- Νοάιν εκ ἁἆποῦιθ Βειπαου]ατα {οτί 
Ρίτο ἴπ ἀπο οχατα «οπρίήδμθ [α[οίαει ἀπ]εσοίαχας 

[οιῇο. ο 

24. Ν. 

Νοάμςφ ο[οΐαε ἵπ {- ἨΝοάιμε ἷα ουιῖς {α- 
Γοἷῖδ. τωσ]θ. 

Οπιπῖρας 1βίίατ Ἱπποίε[οῖε ποᾶππι νοσαγῖ ἠκοᾶ εκ {α- 

[ο] οοπβγιίατ, οαππι νε] ἆπο {ρίαγαπι εχίτεπια ΠΡ πιι-- 

ἴπο οοππεοαπ!ῖητ 4ο ἀενιποϊαπίας απῖ οταδ α[εγαπι Γ{οἰ[ῇαπα 

εΠ αι {ετσι 1ρῇῃ5 {οτί αἁᾗοϊξατ- ᾳαοά. τεϊπασα]απα αρ- 
Ρε]αίω». . ΒΙπΙΙ 4«ποαθ 18οΠ6 οοπβαῖί, Π]απι νοσαγὶ 

αιοά Ῥεχ αοιι5 {οχαπιε ἀἰάιποίαπα εβ, πί αιαἲ ἀῑ[εειϊ οος- 
ΡΟΣΙ5 Ρατίες Ίπίεν [ε οοπ]αησαί ααἲ οχίγεπηιπα {α[οἶας Ῥχαθ- 
{μρ]αοεπίίρας 1ρβς ρανῖδης οοπ[ααξ. Αἴπαο πιο ρΓαε[επΒ 

οτα[Ιο ε[ ἆο ΒΙο αἆ Ἠππο π[απ ραχαίο, 9ο Ίαρεί νομὴν 



Και ΙΗ1ΡΕΙΟΝ 81841. ΤΙΙΟΙΠΠΙΝΗΜΑ Ἡ. τί 

Ῥά, Όασε, ΧΗΠ. [40.1] ο 1, Ρ4Γ. Υ. {ο78.). 
τὴν Φομὴν ἄνω γενέσθαι. τί δὲ καλεῖ νομὴν ἐκχρῆν παρ 

αὐτῷ  μἐμαθηκέναι, πολλάκις κεχρηµένῳ τῷ ὀνόματι κατὰ 
τῆς τών. ἐπιδέσμων ἀπὸ τοῦ πέρατος ἄχρι τῆς ἀθχῆς Φο- 
θάς, ἐπὶ γοῦν τών καταγμάτων ἐκέλευσε τὴν μὲν αρχὴν 
τών ἐπιδέσμων αμφοτέρων. ἐπ᾽ αυτοῦ τοῦ κατάγµατος τε- 
Θέναι,  τουντεῦθεν δὲ τοῦ μὲν προτέρου τὴν νομὴν ἄνω 
πωοιέῖσθαε, τοῦ δὲ δευτέρου κάτω μὲν πρότερον, εἷτ αὖθις 
ἄνω, γομὴν ὀνομάζων. τὴν οἷων ὁδοιπορίαν τῶν ἐπιδέσμων, 

ἦν ἅπ᾿ ἀρχῆς µέχοι τέλους ποιοῦντοι, περιελιττύµένοι τῷ 

σωώμµατι τοῦ κάµνοντος. ἀνάλογον μὲν οὖν κἀπὶ τοῦ ῥάμμα- 
τος 1 νομὴ σημαίνει. δυναμένης γὰρ τῆς ῥελόνης κακ τῶν 

ἄνω μερών εἰς τὰ κάτω διεκβαλλεσθαι καὶ κατὰ τουναντίον 

ἐκ τῶν κάτω πρὸς τὸ μετέωρον ἀναφέρέσθαι' δυναμένης δὲ 

καὶ μηδετέρως ἕρπειν, ἀλλὰ παρεγκλίτως ἤτου πρὸς τὸ δε- 
ξιὼὸν µέρος ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν 3 ἀπὸ τῶν δεξιῶν ἐπὶ τὰ 

λαιὼ διεκβάλλεσθαι, κελεύει διὼ παντὸς αὐτὴν ἄνω τὴν 6Φο- 

ῥῶν ἴσχειν. ἐὰν μὲν οὖν τὸ πέρας αὐεὸ µόνον τοῦ ἐπιδέ- 

σµου συῤῥάπτηται τοῖς ὑποκειμένοι; αὐτοῦ μµέρεσιν, ἐφ᾽ 

/ρίτανα Γωτίαπι {εν. Οπῖά νετο νομὴν νοοεί, εχ 1ρ[ίο 
ἀἰάϊο][[ε οροτίεί, αι [περα εο ποπαίπε π{ας ε[ι αἆ {α[οἷα- 

ταπα αἨ Ἱη]Πο αἆ πεπι π[ᾳαθ ἀεάποίίοπειι. Ίπ {γασίατῖθ 

εΏῖπα Ιπιρεγαν1έ ΠΙΤΑΓΗΠΊΩΠΘ {α[οίαγαπα Ῥτϊιποιρίαπαι [αργα 

αρ[απα Γναςίαγαπι Ἱπιροηί, εκἰπἀε νετο Ρρτ]οτίὶ απϊάεπι ἁἱ[- 

τά ρα ποπθπα. [ωγ[απι Πεν, αἲ Γεουπάαε ῥρτίπιαπα απ]άεπι 

. ἀεοτίαπα, ἀεϊπάε ταχ[ας [ωτ[απι γομὴν αβρρε]]αμθ, Ἱ. 6. ἁἵ[- 

αρα οποπις αυαπάαπι νε]αέ {Γα[οίαταπι Ῥτοβτε[Ποπεπι, 

(μπα 1ρίας αἩ ΠπΙο αἆ Άπεπι α[ηια αερτοίαΏ1 ΟΟΓΡΟΓΙ 

ουνο]νυπίμτ, ΘΒἰπή]ε ε{σο οι]άἆαπι οἱ 1 Π]ο νομὴ [ρίγα 

Πσπ]ῃοαί,. Όταιυπα επ]πι ασια αἱ εκ ραγίίδιι [αρετιογίθαδ 

αἆ {η{εγίογες να]εαί ἰτα]οὶ εἰ οοηίτα εκ Ῥατίϊρις 1ηΓεγίο- 

τρμθ αἆ [αρεγίοτες Γαχ[απι Γεγτῖ: ΠΕΙ οἰἶαπι Ὠθιίγᾶῃι 

1Π Ῥατίεπι αιιεαί ῥτορεπάετε, [εὰ οἶίτα Ρτορεπῇοπθπι αἩ 

Εμιβτίς αἆ ἀεχίταν ρατίες απ α ἀεχίεῖ αἆ Ππίῃτας να]εαί 

ὑθ]ίοὶ, Ῥτγαθοριί οπιπῖπο ἀρ[απι Γαγ[απι ]α4οπεῦ Ίαβεγε, 

Ομοά Π αρίαπι {α[οῖαε εχίχεπι ια Γαρροβί{8. άαπιῖασαϊ {ρβις 



π49 Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ το ΙΠΠΙΟΚΡΑΤΟΣΣ 

δν σοι. Χῃ. [43. 44.] αν Εά. Ῥα[. Υ, (678.) 
ὧν μὲν ἐπιδέσεων οὗ δεόμεθα τών ἀντικειμένων μορίων, ὡς 
ἐπὶ πήχεος καὶ βραχίονος καὶ μηροῦ καὶ κγήιης καὶ ἐπὶ 

τούτων ἀναγκαῖόν ἐστιν Πιου ἐπὶ τῶν ἀριστερών μερῶν 
ἐπὶ δεξια διείρειν τὴν βελὀνην ἀνάπαλιν, ἑκατέρως [44] δὲ 

πειρᾶσθαι τὴν φορὰν αὐτῆς ἐκκλίνοντα πρὸς τὸ ἄνω, συνά- 

πτειν οὕτως τὸ πέρας τῆς ὀθόνης, ταῖς ὑποβεβλημέναις 

ἐπιβολαῖς. ἐφ᾽ ὧν δέ ἔστε χρεία τῶν ἀντικειμένων μορίων, 

ὡς ἐπ᾽ ὤμου καὶ ἰσχίου, πειράσθαι τὴν. τελευτὴν τοῦ ἐπι- 

δέσμου ποιεῖσθαι κατὰ τὴν ἄνω φορᾶν, ες ἐνταῦθα τὴν 

βελόνην διείροντα κάτωῦθεν, ἄνωθεν τὴν συθῥαφὴν οὕτω 

ποιεῖσθαι, μὴ κατασπώντα τὸ ὑἵψηλὸν µέρος τῆς ἐπιδέσεως, 

ἀνασπώντα δὲ τὸ ταπεινόν. ἐγχωρ:ῖ μὲν γὰρ ἑκάτερον ποιεῖν 
ἐν τῇ συθῥαφῆ τῶν ὀθονίων" ἀλλὰ διεκβαλεῖν τὸ ῥάμμα 

μετὰ τῆς βῥελόνης, αἀνατείνειν χρὴ τὸ κάτωῦεν αὐτοῦ µέρος 
πρὸς τὸ ἄνω καὶ μη κατατείνειν τὸ ἄνωθεν, εἰς τὸ κάτω- 

«εν σκοπὸν ἔχοντα, διὼ τῶν ἄνωθεν μερών τῆς ἐπιδέσεως 

ἀνέλκεσθαι τὸ κάτω καὶ τοῦτο ποιεῖν ἡμᾶς πελεύει. ἐν ᾧ 

τὲ παρέχει τὸ πεπονθὸς ὁ κάμνων τοῖς ἰατροῖς εἰς µξίωσιν, 

Ρατίίριις α[[ααίας, 1π οα φαἶάεπι ἀε[σαίίοπε, τὈῖ ορροβ/18 

Ρατηρας ποη Ιπάϊσεπιας, αἳ ἵπ ουΡ]ίο, Ῥτασμίο, {επιοτε, 

εδῖα, ἵπ ααἴραςθ εἰῖαπι πεσε[ῄαγίαπι ε[ νε] α Ππϊβτϊ ρατ- 

Ίπδας η ἀεσίτας αοππι εἰ εοπίγα ἰΤα]ῖσετο, ὨὈιτοβίαιε Υεγο 

επΙεπάαπι εβ Ἰαΐοπο 1ρ[ιας ρτοουιπιρεηίε ἴἴα Ηπίοϊ εκίτε- 

παπι Γαρεγ]εοῖῖς οἴτοπιί]ρας οοπΠίαετο, Δί αΡί ορροβίϊ5 

ΡατΏῬιι ορΏς ε[, τί Ἱπ Ἡάπιεγο 6ἳ 6οχᾶ, ορεγα ἁαπάα εῇ, 

τί {α[οΐαε Πηϊῖς 1π Γαρετίογεπι ]α11οπεπ ἀποαίι 1ρίᾳπε 8οιι 

1Π{6ΥΠα [ατ[ααι ἰτα]εοία Γαΐητα Ἠοο πιοάο Πγααίατ, υἱ [αὓ- 

1πιῖς ρατο ἀε]]σα[ιοπῖς ἀεογ[απι πο Ἰτα]μαϊαν, Γεά Γαρανϊ[[α 

ΓατΓαπι {εταίατΣ παπι 1π {α[οἵαγαπι Γηίπτα πἴταπιααε Πεγὶ 

ΡοίεΠ. Έγσο ἰτα]εοίο ου αοι Π]ο ρατδ ε]υς Ἱπβογίου ΓαΓ- 

Γαπα {ο]]επάα, Ὠηεφπε [αρετῖος ἀεοτ[απι ἀεάποεηᾶα, [σορο 

ἀπισεπίε ρεν Γαρετῖοχες ἀε]]ρα[οπῖς ρατίε 1Ἠ{εΓΙΟΓες αἲ- 

ἴταμῖ, 1άᾳαε ηο8 {ασεγε Ίαβεί εἴ αιἷο {εΠΙροτε φπῖ Ἰαβοταί 

ρατίεπι α[εοίαπι πιεᾷ]οῖ αἆ Ιεναἴίοπεπι εχΗΙΡεξ, εἳ 4πο 

οἰγοῖίος 1ρίαπι αἆ πιαπαβ ορεχαοηΠσπῃ αρραταπ{, εἰ φπο ἀ4ε- 
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ἃ 

ἐν ᾧ τὲ παρασκευάζουσιν ὡς πρὸς τὴν χειρουργίαν αὐτὸ 
καὶ τρίτον τὸ τῆς χειρουργίας αὐτῆς µέρος ἐστὶν ἡᾗ ἐπίδε- 
σι. ὠνόμασε τὸ μὲν πρώτον ἐν παρέξει, τὸ δὲ δεύτερον 

ἐν σχέσει, τὸ δὲ τρίτον ἔν ἐπιδέσει, τὸ δὲ τέταρτον ἐν πιέ- 
ἔει. γράφουσυ δὲ ἀντὶ τοῦ ἐν πιέξει τινὲς, ἓν τῇ ἔπειτα 

ἔξει, ὃ κα µου μᾶλλον ἀρέσκει' καὶ πρόσθεν γὰρ ἤδη τὸν 
τοιοῦτον καιρὸν κέκληκεν ἓν ἔξει. καὶ δῆλόν ἐστιν ὥσπερ 
ἓν σχῆμα τοῦτο ἓν πᾶσι τοῖς καιροῖς βούλεται φυλάττεσθαυ 

τῶν ἐπιδέσμων μορίων, οὕτω καὶ τὴν νομὴν τοῦ ἄμματός τὸ 

καὶ ῥάμματος ἀεὶ τὴν ἀνάτασιν ἴσχειν ἄνω. πρῶτον μὲν 
τοῦ πέρατος τῆς ἐπιδέσεως ἀσφαλῶς ἀνατεινομένου τὲ καὶ 

κρατουμένου ὃν ἐκείνης τε καὶ ὕλης αὐτῆς' ἆλλ᾽ ἐκεῖνό τὸ 

σκέψεως δεῖται, παραλελειμμένον ἄσκεπτον τοῖς ἑἐξηγηταῖς 
αὐτοῦ κατὰ νομὴν τοῦ τὲ ἄμματόρ τὲ καὶ τοῦ ῥάμματος, 

ὥσπερ ἐν τοῖς ἄλλοις καιροῖς, οὕτως καὶ κατ᾽ ἐκεῖνον ἐν ᾧ 
παρέχουσιν οἱ κάµνοντες τοῖς ἰατροῖς ἑαυτοὺς, ἐπὶ τὴν ἄνω 

χώραν γίνεσθαι τοῦ πεπονθότος μορίου. παραγίνονται γὰρ 

ἐπὶ τὸν ἰατρὸν οἱ μὲν βαδίζοντες, οἱ δὲ βασταξόμενοι, κα- 

Πραϊῖο Πέ, Ύωαε Ιετίία εμϊτυαγρίοιε ορεγαἰίοηί5 ρ8τ6 εἰ. 

Ῥιίπιαπα ἴεπιρας ἵπ εκ] μοι ποπηπαν]ῖς καίει ἴπ 

αρραναίας {είμαι ἵπ ἀε]ίραίίοπς εί ααθτίωπα 1π οοπηρτε[- 

ΜοΠ6. Ομίάαπι αμ{ειι Ρτο 1π ουπιργε[ϊοηο ἵπ ΡοβετΙοσθ 

Μαδτία. [οτἱραπί, αποά εἰ παμῖ πιορῖ ΡΓοβαΙΗΓ. Ειεπῖπι 

Ρι]α5 Ίαπη ε]ασηιοάί {επιρας 1 Μαρία νοσαν]. Αίαε ΡρεΓ- 

Γρίουαη εἴἰ, ο αεπιαάπιοθιαι Ίαπο ππᾶπι ρα αση Υ1ποῖειι- 

ἁατααι Πσαναπα οπιηῖβας ἴεπιροσίριι [εχνατὶ νυ]ῖ, Πο εἴ 

Πα εἰ πο ἀῑβτιριαίιίοπεαι [ωτίαπαι Ρεγρείμο [μ8π1 εσίεη- 

Ποπεπα αρεσε. Ῥιήππαπα απἰάεπι απ ωπι {α[οίας εΧΙΓΕΠΙΗΠΙ 

Γεοιχε {αγία εκἰεπατίησς εἰ οοππείας, ες 1]]απι ϱποφαθ 

1ρ[α ἰοΐα. Αἲ 1]]αᾶ αποφαε απΙππαάγεγβοπεπι ἀε[άεταί, 

ᾳαοά αὐ Ηιρροοταίῖς ἹΠπίεγργείίρας ἀπορ[εγναίαπι ΡΥδείει-- 

παπα εἴι, ἀῑ [αρα Ιοπεπα εἰ ΒΗ εἰ ποί, απεπιαάπιοάιπι 

ας ἵπ ἴεπιροσίραβ, Πα εἰ 1Ππ 1]ο, α4Ἡο [ε[ε Ιαροταηίες 

πηεά]οῖς. οοπιπο λαοί αἆ [αρειίογεπι Ρατ αΏεοίας τερίο- 

μθια Πε.  Δά πιεάῖοαπα επἰπα αοοεᾶμηἰ αλί ουϊάεπι ρε- 
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θότι ἂν αὐτοῖς δόξη, ποτὲ μὲν ἀνειλημμένοι τὰ πεπονθύτα 

μύρια τἢἡ ἐπιδεδεμένου, ποτὲ δὲ ἄμφω πεποιηκότες, ἐν ἐκεί- 
γοις οὖν ἐστιν ἡ ἐξουσία τῶν ἁμμάτων καὶ τῶν ῥαμμάτων 
οὐκ ἐπὶ τοῖς µέλλουσι καταμανθάνειν αὐτοὺς ἢ θεραπεύειν 

ἐατροῖς, ἴσως οὖν ἡγεῖται καὶ κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν 

ἐνίοτε ἐατροῖς γίνεσθαυ Ἰρείαν τοῖς πάσχουσι. καὶ γὰρ ἐν 
ὁδοιπορίᾳ καὶ κατ ἀγρὸν ἐνίοτε πληγαὶ συμπίπτουσυ τοῖς 

ἐδιώταις }ὴ ἐξαρθρήματα καὶ τραύματα, δεομένων μὲν ἰα- 

τρῶν πλειόνων συνόδου σκέψεως ἀκριῤοῦς, ὀργάνων τὲ τι- 
των ἢ ἀθμένων 1) ὀθονίων, ἔτι βρὀχων εἰς τὴν θεραπείαν, 
ὦν οὐδενὸς ἡν εὐπορία κατὰ τὸν αγρὸν ἢ τὴν ὁδοιπορίαν, 

ὥστε ἐν ἐκείνω τῷ καιρῷ παραφανεὶς ὁ ἰατρὸς ἐπιδέσει τὰ 
καὶ ἀναλήψει καὶ δήσει τὼ πάσχοντα µόρια τοῖς εὐπορευ- 

θεῖσιν ὀθονίοι; καὶ δηλονότο κἂν ἄμματυ καταλαβεῖν δεήση 

τὴν ἐπίδεσιν ἢ ῥαφαῖς, καὶ τοῦτο πράξει προσηκόντως, εἶτ᾽ 

ἐν τῇ πόλει πάλιν ἑαυτὸν παρέξευ ὁ κπάμνων τοῖς συνήθεσιν 

ἰατροῖς, πρώτον μὲν εἰς ἀκριβεστέραν διάγνωσιν ὧν ἔπα- 
θεν, εἶς᾽ ἐφεξῆς εἰς ἐμβυλὴν τῶν ἐκπεπιωκότων ἄρθρων 1 

ἀῑτες ἀῑιοίΙ, αῖ σε[ίαίΙ, απαίεπας 1ρῇς Πσπεσίί, πιοᾷο Τα[- 

Ρευ[ς ρατιῖριας α[εοίῖς απί ἀεν]ποιῖ, πιοᾷο {αοιῖδ αἰτῖδ- 

απθ, 1115 Ισίίαν ἴαπι ΠΠ ἵαπι πο ἀπε[ι Ῥοϊε[ίαδ, ΠΟΠ 

ππεά]οῖς 1ρίος Ιπ[ρεοίατῖς αιαί ουταϊαχτῖθ. Ότατε Γοτία [8 

οεπ{εί εἴἶαπι 1]]ο ἵεπιροτε πιεάϊοογαπι Ρρεπισίαπι Ἱπίθγάιιπι 

ε[ε Ἰαροιαπίρας, Ἐτεπῖπι 1π 11πθγε εἰ ταν] ποππαπφυαπα 

141οἱ15 Ιοίας απί νυ]μετα εἰ Ιηχα[ίοπες αοοϊἀιπῖ, 4ο ἴππι 

{απε αἆ οαταίΙοπεπι Ῥ]αγίαπι πιεζΙοοσΏπα ΦΟΠΠΙΟ ορια ε{ί, 

αοουταΐία οοη/[α]{αίίοπε, φαἱραδάαπα Ππβχαπιεη{ῖς απἲ πιαοΠ]- 

παπιεη!ῖς απῖ Πητεῖς ααί εἰἴαπιπαπα Ἰαᾳπεῖδ, οποταπι π]-- 

Ί1π8 οορῖα εἰ τιτὶ εἰ ἵπ 1ήπετε ΓΠαρρεί, Όπατθ { ϱο ἴεπι- 

Ῥοχε {ο ο[εταί πιεάῖοας, Ρατίες α[οοία ἀε]ιραΡίε, [α[ρει-- 

4εῖ εἰ /πρρεά({αιῖς Ἠπίεῖς οὐνο]νεί εἲἴ οπιΠῖπο [νε ποἆο 

ῄνε [αἴπτί ορια Γαετίε ἀε]ιραίίοποεπα οοπ{Ιπεπῖ, 14 ἄεοεῃ- 

ἵετ εΠιοῖ]εί; Ροῇεα 1Π οἰν]ίαίε τηΓ[ις 46σεγΓ Γε οοπ/{μείῖθ 

πηιεά]οῖς επΗΙρεΡρτῖ: Ῥείπιαπα αἆ 6ογαπι ααίρας αβποιίαν ἁῑ- 

ϱποίίοπεπι; ἀείπάθ αἆ ρτο]αρ[οχαπι αγιοπ]οχαπῃ γερο[ίο- 
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διαπλασιν τῶν κατεαγότων. ὀστῶν ἢ ῥαφὴν τῶν πωνμώμν 

ἢ τῶν τεθλασμένων προσήκουσαν ἐπιμέλειαν, οἷς ἐφεξῆς 

δηλονότι τὴν δέουσαν ἐπίδεσεν οἳ ἰατροὶ ποιήσονται καὶ 
. Ώ ΄ 3 -” 3 - ΄ ΄ ” Μ] 

μετα τὴν δέσιν ἐν τῷ αὐτῷ σχήµατυ προνοήσονταυ της απο- 

Όεσέεως, 

1]. 
” Ν ) 3 

[45] ᾿4ρχὰς βάλλεσθαι μὴ ἐπὶ τὸ ἕλκος, ἀλλ᾽ ἔνθεν 1) 

:ἔνθεν τὸ ἅμμα. 

άλλεσθαι τί καλεῖ νῦν ἅμμα τῶν ἐξηγημένων ἐστί. 

κατὼ μὲν γὰρ τὴν ἔμπροσθεν ῥῆσιν ἀντιδιήρηται τὸ ἄμμα, 

νυνὶ δὲ Δατέρου µόνον ἐμνημόνευσεν, ὡς δυναμένου καὶ ῥάμ-- 
µατος εἰς ἅμμα τελευτᾷν. καὶ γὼρ τἐελευτάτω εἰς τοῦτο 
πάντως ἐν ἅπασι τοῖς ῥαπτομένοις" οὐ γὰρ ἁπλῶς διεκ- 

βάλλεται τῶν ῥαπτομένων ἡ βελόνη, ἀλλὼ μετὼ τοῦ ῥάμ- 

µατος ἀλλήλοις ἄμματι σφιγγομένων" πολλάκις μὲν οὖν 

ἐγγὺς ἀλλήλων αἵ τε ἀρχαὶ τοῦ ῥάμματος γίνονται καὶ τὸ 

ηεπα ααἲ οἴπαπι Γγασίογαπι οΟΠ{ΟΓΠΙΒΙΗΙΟΠΕΠΙ ααἲ γαπεγατη 

Γαἴαταπα αιἲ οοπνεηΙεπίεπι οο]]1[οταπι ουΓαΙΙΟΠΕΙΗ, 41οΓΙΗΠ1 

Γετῖε ἀεοεπίεπι ἀε]ἰσαίίοπεπι πιεάϊοϊ οοπ/[ιχιεηῖ οί Ρρο[ί ἀε- 

Ἡσαίιοπεπι 1π οαἀεπι ἀεροβιοπῖς Ώρατα αἱ οοππεκίατ 

Ρτο/[ρίεΙεηξ, 

ΥΠ. 
Ῥγἰποὶρία ον [ωμετ μ]ομς ἰπ]ίείεπάα, [εὰ Εἶπο αμὲ Ιίπο 

ποᾶμς [αοίεπάμο. 

Οιῖά νοσεί ποάππα ΙΠ]ΐσεγο, 1ά πηρε εκρ]ἰσαίατω ε{ὲ, 

Καπι ἵπ [αρεσίονί Γεχία Π]απι ἀεβη Ιμπν ε[; πωπο αλίεγααι 

ἀαπιίακαί ππεπιογανίεν τί { Πετὶ ααεαῖ, Π]απι 1π πούμι 

ἀε[παί,  Εἰεπίπ ἵηπ οππίθαθ απαε οοπ[αππίας ραγΏδς 

Ῥτοτ[ας {π απο Πηϊίαγ. Ίο επἶπι αοα [ο]α, {εά οι 

βΙο ρατίεο οοπ[αεπάαε Ιγα]οίαπίας 6ί πομίαῖ5 ηοςῖς 1πίεγ 

(ε Γαπί ρτοχίπια, πα απ ομίεπα (ταπ[αἴπιαδ; «ΠΟΠΠΗ- 

παω νεγο τεπιοία, Ρτουί ἵα υποπ]ῖ μηυ]{οῖε αοο]ἀτί οχ 
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ἄμμα, καθάπερ ὅταν τὸ δέρµα διαθῥάπτωμεν. ῥἑνίοτε δὲ 
ἀφεστήκασιν, ὡς ἐπὶ τῶν δεσμών συμβαίνει πολλάκις, ἐν 

πολλῆς συναγωγῆς τῶν μερῶν τοῦ ῥάμματος εἰς τὸ κοινὸν 
ἅμμα γιγνοµένης. εἰκὸς οὖν ἐστι νῦν αὐτὸν λέγειν μὴ κατ 

ἐκεῖνο τὸ µέρος ῥάλλεσθαι τας ἀρχὰς τοῦ ῥάμματος, ἐν ᾧ 
τὸ ἕλκος ἐστίν. ᾧ προστάγµατι συνεπινοεῖται μηδὲ τὸ 

ἅμμα κατὼ τὸ ἕλκος τείνεσθαι. «Ὀλίβεται γὰρ οὐ µόνον ὑπ 
αὐτοῦ τοῦ ἄμματος τὸ ἕλκος, ἀλλὼ καὶ τοῦ ἐπίδεσμου πι- 
λουμένου σφοδρύτερον ὑπ᾿ αὐτοῦ τοῦ δεοµμένου τοῦ ἄμματος 

ἐσφίγχδαι βιαίιερο», εἰ μέλλει κρατήσειν τὸν ἐπιδέσμον. 

οὕτως δὲ κἂν χωρὶς ῥάμματος ἅμμα γένηται τῶν τοῦ ἐἔτει- 

δέσµου περάτων, τῶν ἐπιπλεκομένων αλλήλοις 4 τινος ἔξω- 

Όεν, οὐ χρὴ βάλλεσθαυ κατὼ τὸ ἕλκος αὐτύ. συμβήσεταν 
γὰρ οὕτως καὶ τὸ ἅμμα κατῷ τοῦ ἕλκους ἐπιβεβλημένον 
θλίβειν αὐτὸ καὶ μάλιστα ὅταν ἢ λεπτὸς ῇ ὁ ἐπικείμενος 

προεπίδεσµος τ χωρὶς ἐρίου περιβεβλημένος. ἐμοὶ μὲν οὖν 

δοκεῖ τῆς ἐπιπλοκῆς εἰς ἅμμα τελευτώντων είτε ῥαμμάτων 

εἴτε ταινιών ὁ /πποκράτης νῦν μνημονεύειν. ἔνιοι δὲ ἡγοῦν-- 
ἳ 

ππυ]ία ραγίίαπι ΠΙ οο]]εοίίοπε, ᾳπὰθ 1π ΟΟΠΙΠΙΙΠΕΙΙ ποια 

Πταϊίμτ.  Πασαε οου[εηίαπειπι εἰ, πμπο ἀρ[απα εἀϊσετο 

ποῦ ἴπ Ί]]απι ουΙ αἶοις 1πΠάεί Ῥατίεπι, Ἡ]Π οαρ]ία Ἱπ]ὶ- 

οἶεπάα ε{ἴε, απο εἀῖίο Επιαὶ Ιπ{εΠΗρΙίἁσ, πε(ας ποσα 

{αρες πα]οις εχίεηἀεπάμπη. Οοπργϊωετείας Πφπϊάεπι ποπ 

Γοἱαπα ποπ αΏ Πρίο ποάο, ΥεΓυπι εἰἶαπι α {α[οία αὉ Τρίο 

νε]επιεπί]η5 Ρτείῖα, απ άπι ποάμς, {Π Γα[οἶᾶπι οοη{εΠ{ΠΣΙ8 

βι νιο]εηεῖας αα[ιηῖηρί ἀε[ιάετεί. Τϊα νετο εἰ οἵίγα Ά]απι 

πούας Πταϊίασ, {α[οαε εχκἰγεπιῖς Ἱπίετ Γε Ἱπρ]]οϊί5 αι 

αποἆαπι εχίογπο, Ἰρ[απι ἴαπιειπ ποάσπι [αρευ αἶοι 1η]ἱοἳ 

ποπ οροτίεί, δίο επίπι οοπ{]ηρεῖ εἰῖαπι ποάαπι [αρες υ]- 

οπς Ἱπιροβίαπι ἀρ[απι υἷοις οοπΙρΓΙπΙΘΓΘ, ΠΠΑΧΙΠΙΕ ΨεΓο πΡὶ 

αμέ ἰεπαῖς Γμεγίς αἀπιοία ρτίος {αΐοια ααί οἴίγα ἵαπαπι οἵτ-- 

οαπινο]αία. Άωπο {πε πμ νιἀείας ἨΗϊρροοταίε πεχι 

[νε ΒΙοτιπι ῄνε Ἱναθεπι]αγαπι αὐἲ {α[οἰαταπα, 9ὖαε 1η Ἡο- 

ἄππι ἀεβπαπε, πιεαιοτίατη {ασθτο, ἸΝοππα]]ῖ αμίέεπι ασιι- 

ταπίας ἀρίαπα Ἰπιρεταχε {α[οἴαγαπα Ῥειπορία [αρεγ αἱοιθ 
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ται τὼς ὀρχας τών ἐπιδέσμων αὐτὸν ἀξιοῦν μὴ τἰθεσδαυ 
χατὰ τὸ ἕλκος. ἐξ αὐτῶν δέ τινες τὴν γβαφὴν ἐποιήσαντο, 

ἀληθῶς μὲν, οὐ μὴν τῇ προκειμένη λέξει προσήκουσαν. οὐ 

γὰρ περὶ τών ἐπιδέσμων, ἀλλὰ περὶ ῥάμματος ὁ ἐνεστηκὼς 
λόγος αὐιῷ περαίνεται. τὴν οὖν γραφὴν τοῦ ἄληθές τυ 
καὶ τεχνικὺν ἔχειν φημὶ, ἣν ποιοῦὔνταυ τῶν τὲ τὰς αρχὰς 

βάλλεσθαι μὴ κατὰ τὸ ἕλκος, ἆλλ᾽ ἔνθεν ἢ ἔνθεν, τουτέστιν 
ἑκατέρωθεν αὐτοῦ κατὼ δεξιὸν 1 λαιὸν µέρος. οὕτω νῦν 

συμβήσεταυ καὶ τὸ γεγραμμένον αὐ- (670) τῷ κατὼ τὸ 

περὶ ἀγμών ὁ θῶς εἰρῆσθαι καὶ μὴ μάχεσθαι τῷ νῦν λόγῳ. 
κελεύει γὰρ ἐν ἐκείνῳ ἂς ἀρχὰς τῶν ἐπιδέσμων βάλλεσθαυ 

χατὼ τὸ πεπονθὸς µέρος ἤτοι κάταγμα τὸ πάθος ἢ ἕλκος 

εἴη καὶ μήτε ἀνωτέρω 1) κατωτέρω. πρὸς γαρ τὴν κατὰ 
µῆκος διάστασιν ὁ ἐν ἐκείνῳ τῷ βιβλίῳ λόγος ἐκφέρεται ̓  

νυνὶ δὲ οὐ πρὸς ταύτην, ἀλλὰ πρὸς τὴν κατὰ πλατος ἄπο- 
βλέπων ἔφη τὰς ἀρχὰς βάλλεσθαι μὴ κατὰ τὸ ἕλκος, ἀλλ᾽ 
ἔνθεν ἢ ἔνθεν, τουτέστιν ἐφ᾽ ἑκάτερον τοῦ ἕλκους,. ὅμολο- 
γεῖ γὰρ τούιῳ τῷ μήτε ἀνωτέρω μῆτὸ κατωτέρω" οὗ μὴν 

ΠΟΠ ΙΠΙΡΟΗΙ, Ἐκ 1ρῇ5 νετο απ]άαπι εχ]Ηηπιαταηί Γορίι-- 

γαπα νετε φΠ]άθπι, ηοῦ ἴαπιεπ Ργοροβίαε ογα[]οηῖ 6ΟΠΡΤΙΕΤΕ, 

ἣΝοη επίπι 4ε {α[οἱ]5 1Ρρ[Ι ἀπ[ααία οοπο]αάτίαχ ογαιῖο,. Ηππο 

επἶπι ἰεχίμπι οαιἰάάααι γεταπι εί ατηΠοιοίαπι οοπῖπετε 

Ῥτοβίεος, απεπι Πα Ἱεραπί εἰ {α[οἰαταπ ργϊποϊρία ἀη]οιεπᾶα 

{απὲ πος {[αρες π]οαςδ, [εά ἸἨϊπο απ πο, Ίοο ε[ὶ αΏ 

πίταφαε ε]ας ρατίε, ἀεχίτα εἰ [ιπ]βτα. Θίο Πίο εἰἶαίη 6ΟΙΙ-- 

{πρει, αὐ ἀρ[ο [οπρίμπι 1Π ορετο ἆε {γαοίαγῖς τεοίε ΡΓο- 

πιηοϊαίαπι εἶε, πεφαε 1η. Ργος[εηίέπι ΟΓΒΙΙΟΠΕΙΙ ΡΗΡΠάΓΘ. 

Ιπιρεναί επἶπι 1Ρί {α[οίαταπι οαρίία [αρει αΠεοίαπι ρατίεπι 

Ἰη]οί νε {γαοίηγα ΠΙΟΥΡΗΦ [νε π]εμδ Γμεγ]ΐῖ πεις εἰῖαπι 

Γαρεγίαςδ ηεφε 1Π[εγίά. Εο Ἠηδίππε 1π Ἠρτο αἆ ἀἴπεῃ-- 

Ποπεπι ἵπ Ιοησιίαάίπεπι εΠεγίαχ ογα[ῖο. Ίμπο απίεπι αι 

ΠΟΩ αἆ Ἰαπο Ἰοηβιμάίπεπ, [εά αἆ Ιαἰαάϊπεπι γε[ρίοίαξ, 

ἀικαῖ ργποῖρῖα πο [αρτα π]οιδ, [εὰ Ἠ]ηο αμ! 1ΐπο, Ίου 

ε[ι αὖ αίναφαε αἱοεγῖ ρατίε, Ἠπῖο παπιᾳαε εοποεᾷΙξ πε- 

ᾳπε πιαρῖ {ωτίαπν πηεασε Ἰηασῖθ ἀεοτ[απι 1η]ιοιεπάα εΠε, 
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ἴσασι τὴν Ἰραφὴν. ταύτην [46] οἱ ἐξηγησάμενου τὸ βι- 

βλίον. εἰκότως οὖν ἀποροῦσε, λέγοντος τοῦ “Ιπποκράτους 

αρχὰς βάλλεσθαι μὴ κατὰ τὸ ἕλκος, αλλ᾽ ἔνδεν καὶ ἔνθεν 
τὸ ἄμμα. κα τισιν ἔδοξεν ἀρχας ἐπιδέσμων αἀκούειν ἀντὶ 
τοῦ πέραταα καΐτοι γενικώτερον ὄνομα τὸ πέρας ἐοιὶ τῆς 

ἀρχῆς, ὡς καὶ Πλάτων ἡμᾶς ἐδίδαξε πέρατα λέγων εἶναι 

καὶ τὴν ἀρθχὴν καὶ τὴν τἐλευτήν. εἴπερ οὖν ἐγχωρεῖ τὴν 
ΥΣνικωτέραν προσηγορία» ἀντὶ τῆς εἰδεκωτέρας ἐπιφέρειν 

τῷ πράγματι, τὴν μὴν αρχὴν ἐξέσιαι λέγειν ἡμῖν πέρας, 

«ὥσπερ γε τελευτὴν, οὐ μὴν τἐλευτὴν ἀρχήν. καὶ μὴν εἰ 

μηδενὸς μὲν ἄλλου δυνατὸν ἀρχὴν ἀκούειν παρῷ τὴν τῶν. 

ἐπιδέσμων, τών ῥαμμάτων, τῶν ταινιών, αδύνατον δὲ τὴν 

τῶν ἐπιδέσμων ἀκούειν ἀναγκαιόν ἐστι, τὴν αὐτὴν ἀκούξιν 
ἀρχὴν ῥαμμάτων τε καὶ ταινιῶν, εἰ δὲ ῥούλει, καὶ παραρ- 
ῥυμάτων' καὶ γὰρ καὶ τούτων αὐτὸς δίγαται Καταλαμβαάνειν 

δηλονότι τὴν ἐπίδεσιν, ὥσπερ καὶ οἱ στειοὶ τελαμώγες, ὅσοι 

κατὼ τὸ πέρας ἀντιπλέκόμενοι δεσμὸν ἐργάξονταυ. 

Νοπ ἵαπιεπ Ἠαπο [οπιρίαγαπι [αριαπί Ἠη]ας ΗἨῦτί ΙΠΙΕΥΡΤΕ- 

τε. ἆωτα Ιβάν ἀἁαπδιίαπί, Ρτοπαποϊαπίε Ηἱρροογαίε: ρτῖη- 

εἴρῖα ποπ [πρεγ ΊΆ]οας Ιπ]ἱοϊεπάα, Γεὰ Ἠϊπο ααἲ 1ο πο-- 

ἀᾳς Γ{ασϊεπάας. Ομραφάππα εἰἶαπι Ρ]αοσίί Γα[οίαγαπα Ῥτίπ- 

οἷρῖα Ρτο εχίγεπιϊ ΙπίεΙ]σεγα, εἴ[ εχἰγεπιϊ ποπιεΠ Ργηοί- 

Ρίο δεπετα]ίας ε[ὶ, αιοά εἰ Ρ]αΐο πο ἀοοδῖί απ εἰοφαΤτ 

πέρατα εχίτεπια, ἵππι Ῥτϊπεῖρίαπι ἴππι Ώπεπι ε[ο. Ἐπτρο 

{ Ἰοεαί σεπεγα]ῖας νοσαρα]απι ρτο [ρεσίαΙίογε τεῖ ἵπιρο- 

Ἠθτε, πορῖς {απο Πσερίι Ῥηϊποϊρίαπι, πῖ εἰ Ἠπεπι πέρας 

επίγεπαµπι ΠὉΠΙΙΠατΕ, Ποπ ἵαπιοῃ Ίπεπι μγιπειρίμπι Υοςατθ. 

Οοά[ ρτϊποῖρῖα απάεπι αἆ πυ]]ηπα. απ τεΓεττῖ Ρο[μη 

αιιᾶπι αἆ {α[οῖαδ, ῃ]α εἰ Παρεπαί]ας; Ώαᾳπε Πετὶ πεφιιεαί πῖ 

Ἠϊο ἆε Γα[οἴαναπι Ρε]ποῖρϊϊς ]οηαίς, πεοε[ζε ε[ Ἱρία εἰ 

Π]οταπι εἴ Παδεπα]αγαπι Ρεϊποῖρία Ιπίει]ίσεγε, «ο  νε[ῖς 

εἰίαπι ραπηἰοι]οταπι: ἨΙ επῖπι ἀε]ισαίίοπεπι 4ποφπθ Ρ]απε 

εοπιρτεµεπάετε να]επί, απεπιαάπιοάμπι εἰ αησι[ίαο Τα[εἶο- 

Ίσα, (παθ Ρε εκίγεπα Ίπίεγ [6 ὀοπιρ]]οβίαε νΙπουίαπα 

ε[βείῖαπέ. 
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΄ 

, 

πο δὲ - ΄ 3 ῃ ΄ 3 , , 3 ο”. 

Ὁ δὲ ἅμμα μήτε ἐν τρἰῳ μήτε ἐν ἔργῳ μήτε ἐκεισε 
. .) .) 

ὅκου ἐνεὸν, ος μὴ ἔσω ἐνεὺν κείσεται. 

. Κι ἃ ο Δ / ες» ». , 3 ο 3 ΄ 
ατὼ τὴν πρὸ ταύτης ῥῆσιν ἄξιωσας αρχὰς, ἐργαδο-- 

ν ασ λ Ν Νο σαν 5 ες [ 
μενον τὸ ἅμμα, μὴ κατὰ τὸ ἕλκος, αλλ ἐν ἑτέρῳ τίδεσθαι 

2ωρίῳ, καθ ὃ καὶ τὸ ἅμμα προσήκει τεθῆναυ, νῦν ἡμᾶς 

διδάσκει τοὺς τύπους αὐτοὺς, ἐν οἷς χρὴ τἰθεσθαι τὸ ἄμμα. 
γίνεται δὲ ἐνίοτε διδασκαλία πραγμότων οὐκ ἐκ τῶν συµ- 

βεβηκύτων αὐτοῖς, οὕτω δὲ  ὀνομάξυυσι τὰ δυνάµέενα μὲν 
.- ᾿ Δ { 2, ) ε ’ 3 

συμβῆναι, οὐ μὴν συμβεβηκότα 7ὲ καὶ είη ἂν ὁ λογος αὐ- 
- - ο. Δ ] Νε 

τοῦ δυνάμει τοιοῦτος. τὸ ἅμμα τίθεσθαι μὴ κατα το ἕλκος, 

ἆλλ᾽ ἔνθα δυνήσει τὴν νομὴν αὐτοῦ πρὸς τὴν ἄνω χώραν 
”’ Ν ΄ 

γενέσθαι, φυλαττόμενος τρίβον καὶ έργον καὶ τρίτον τὸ ἐνεόν. 
” 3 Δ 3 3” ΄ 

τρίβον μὲν οὖν καλεῖ, καθ᾽ ὅ τὴν ἐνέργειαν ἔχει, καμπτό- 
35 ΄ ’ ” 

µενον ἢ ἐκτεινόμενον ἢ ἐς τὰ πλάγια παρατριβοµενον. εσταυ 

δὲ τρίβος τῷ μὲν βαδίξοντι τὸ ἔχνος τοῦ ποδὸς, τῷ δὲ 
ο] ει 3 ” Δ .” 

κατακειµένῳ τὸ νώτον ἅπαν καὶ: μάλιστα αὐτοῦ τὰ ἐξέ- 

1Χ. 

ἸΝνοᾶμς αμίεπα πεφιε ἵπ εα[[ε πεειαιμη, πεφμε ἵπ ορμεγε 

πεφμε Ιίο μδὶ ἱπαπέε, πε ἰπ υναπμπι ἀε[ιάαι. 

Οσα. ΤΠ Γαρεν]οί ααὶ Ἠππο Ῥταεοεᾶἰξ {εχία ποάσηι 

εοπβγαεπἰῖ Ἱπιρετανοχίί Ῥεϊποιρία Ἠσπ [αρθς υἱοις, [εά 

α]ίενὶ τεσἰοπῄ ἀἄπιονετε, 1π αια 4πσᾳπε ποάύπι οοἱ]οσατί 

εοηγεΠῖε, Άαπο ααἴεπΙ ἀοοσεῖ Τρίο Ίοσος ἵπ φαἱρις [ἴγισγθ 

ποᾶιπα οροτίεζ. ΄ Αεσοθᾶϊτ απίεπι Ππιετάυπι τει ἀοοίτῖπα 

ΠΟΠ εκ 1ρ[5 αοοἰἀεηίίμις, [ο απίεπι ποππαπῖ (ααθ Ρο[- 

ΓΗΜΕ᾽ αοεἰἆετε πθο ἵαπιεη αςεἰἀεταμί,  ΟΡιρεσῖῖ αεί 

ἴρβις οτα(1ο ν]τῖριας α]ακιοάίς Ἱοάππι ῬοπεΓε  ἀεσεί; 

ΠοΠ αἴῑα π]οας 6, Γεᾷ «πα Τρία ἀἰβτιριίῖο νεγ[ις [αρε- 

τίοζεπι Τοσίοπαπι Πετί νο]αετῖῖ [εγναίῖ οα]]ε, ορετχε εἰ {εγ-- 

Πο αιοά Ίπαπε εβ. .Οαί]εαι ααἰάεα  νοσαῖ. Ρρατίεα «πα 

ποϊίοπεπι [οχΗίατ, απαπι ΠεοΠίαν αας εκίιειάτας απί αἆ 

Ιαΐετα αἴιετίίαν. ΄ Ἐτιι νετο οα]]ῖς ΙποϊάεπίΙ ρεάἀῖς ρ]απία, 

ἀεοιπηβεπιῖ ἀεον[απι απϊνεχ[απα ο ῬΡο[βπαααι επάπεηίεΒ 
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χοντα καὶ τα τῆς κεφαλῆς ὀπίσω" τῷ δὲ καθημένῳ τῆς 

πυγῆς τὸ κάτω. εἰ δὲ διὰ τῶν χειρὼν τις ἐνεργεῖν ἐπιδε- 
δεμένος µέλλοι, σκέψη τίνα τε τὴν ἐνέργειαν ἐνέργήσει καὶ 

περὶ τίνων ἔξωθεν. οὕτω γὰρ δυνήση καὶ τὴν ἐν αὐτῆῇ 

τρίβον ἐξευρεῖν αἱ δὲ ἐνέργειαι δηλονότι κατὰ τὰς διαρ- 
Θρωσεις γίνονται. «φυλάξει τοίνυν αὐτὰς αἀεὶ καὶ μάλιστα 
τὰς μελλούσας ἐνεργεῖν, ἐπιδεδεμένου τοῦ κάµνοντος. ὅτι 

δὲ καλώς ὑπ αὐτοῦ παρήνηταυ τὸ συγέχον ὅλην τὴν ἐπί- 
ὃεσιν ἄμμα, μὴ τίθεσθαι κατω τῶν σχηματιζομένων μορίων 

ἐν ταῖς κινήσεσιν εὔδηλον. αναγκαῖον γὰρ ἔσται ποτὲ μὲν 

Ἰαλαρὰ περαιτέρω τοῦ προσήκοντος, αὖδις δὲ Βλίβοντα γί- 

γνεσθαι τα ἅμματα, καθ ἠντιναοῦν ἐπιβολὴν διάρθρωσιν. 

ὁ δὲ ἐπὶ τῆς τελευτῆς ῥήσεως εἶπεν, ἐνεὸν ἅπαντες ἀκούου-- 

σε µαιαιον, «ὡς εἰ καὶ ἄπρακτον εἰθήκει. καλοῦσι δὲ οἳ 
"Ἓλληνες ἐνεοὺς ἐκ γενετῆς ἅμα τε [47 ] κωφους καὶ ἀδιαρ-- 

Θρωτον φθεγγοµένους. ὡς οὖν οὗτοι προς τὼς κατὰ τὸν 

βίον ἐνεργείας τελέως εἰσὶν ἄχρῃστοι οὕτω φασὶν αὐτὸν 

ὠνομακέναιυ τὸ μηδὲν ωφελοῦν τὴν ἐπίδεσιν ἐνεόν. ἐνδέχε- 

εἶαφ ρατίεδ; Ῥιδείεγεα Ρο[]οαε σαρῖ!ῖ5 ρατίες, [εάςπίϊ Ίππα 

Ρατ παω. δἱ απῖ αμεσα ἀεγίποιί πιαηῖθιδ αοἴασαΒ 

πι; απ]πιαάνετίε «πα αοίοηπε εἲ οἴτοα ᾳπαθ εχίεγα Γ1Π-- 

εἴατας Πί, Θίο επῖπι 1ρία αεἰῖοπε οα]]επι 1ηνεηῖχε. ροίεΓῖδ. 

Ηαε νετο αοἰῖοπες ατει]αοπίδας Παπί, Ρτοῖπάε Ἱρίας 

Ρετρείιο νιἰαὈίθ εαδηῖιε πιακῖπιε ϱ118ε ἀεβεηπί ἄρειε ἄερτο-- 

ἰαπία ἀεν]ποίο. (Οοηβαϊ αιίεπι Ργοῦε ἀρ[απα οοπβα]αι{Τε, 

ποῦσπα ο αί ἰοίαπι ἀειίραίίοπειι οοηἰἰπεῖ πηηίπιε ροηί {α- 

Ρε; Ρατίες ας ἴπ πποἰίθις Πραγαπη ἀπημίαμί,  Νοοείῖα- 

γίμπη επῖπι επ ποἆος αγϊοα]αἰ]οπῖ [αρεγροῇβίοδ ΠΟΠΠΜΗ- 

αµαπι [αργα πποάμπι Ίακο Πε, Ρταείετέεα ᾳαβεαπφιε 1Π-- 

]εείῖοπθ Ῥήεπιετα, Οιοά 1π οτα[οπῖ Άπθ Ρτουμποῖαντς 

ἐνεὸν ἵπαπε ΥΒΟΙΙΠΙ ΟΠΙΠΕΒ εχρ]ϊσαπϊ, 8ο [ ΙΥΓΙίαπι Ρτο- 
{α[ει. Ὑοεαπί επίπι Ογαεοὶ ἐνεοὺς, ααὶ αἩ οτία εἰ βπιι1 

Γατάϊ Γαπὲ δὲ Ἱπαγήομ]αιε Ἰοᾳαμπίας. Οπεπιαάπιοάμα 1ρὶ-- 

τας μῖ αἆ νἰίαε αοίίοπες ῥτοτ[ις Ιπαί]ες Γαηἱ, Πο α]απί 

ἱρ[απι ἐνεὸν ἵπαπεο ποπαϊπα[α, ααοά πμ] αἆ ἀειραίοπεπα 
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ται οὖν τὸν μὲν /πποκράτην μετὰ τοῦ κ γεγραφέναι κὲε- 
νεὀν, ἁμαρτηθεῖσαν δὲ τὴν λεξιν εὐθὺς ἐξ αρχῆς διαφυλαχ- 

θῆναι τοιαύτην, ἤ γὲ μὴν διάνοια καὶ καε αὐτὴν τὴν γρα- 

φὴν τὸ αὐιὸ δηλοῖ. µκενεὸν γάρ ἐστι τὸ λεγόμενον ὑφ᾽ 
ἡιιῶν κενὸν Μαὶ µάταιον, ὕπερ ἀνωφελὲς ὀνομάζουσιν. ἐπὲὶ 
τοίνυν πολλοὺς ἔσμεν ἡ δι ἄγνοιαν ἢἢ ῥουλομένους ἐπιμὲ- 
λαῖς εἶναι δοκεῖν, ἄχρηστα πολλάκις ἐπιβαλλειν αμματα τοῖς 

ἐπιδέσμοις διὰ τοῦτο ἔφη νῦν ὁ /πποκράτης, μὴ εἰς τὸ 

ἐνεὺν κείσεται, τουτέστιν εἰς τὸ κενὸν, ὕπερ δηλονόευ καὶ 

ἄχοηστόν ἐστυ καὶ µάταιον. ἑδυξε δὲ τινι τῶν ἐξηγουμὲέ- 

νων τὸ βιβλίον κενεὸν ἡγεῖσθαι τὸ κἐνὸν χωρίον, ὡς ἢ καὶ 
µασχάλην ἢ ἐγνύην τ καὶ βουβῶνα προσαγορεύσειέν τις, 
οὕτως αἀντιδιαιρούμενος ὤμοις, γόνατε καὶ ἐσχίῳ. προστέτυ- 
πῶσθαι }ὼρ ἔφη χρῆναι τὸ ἅμμα τῷ σώματι καὶ μὴ κξ- 

κραμένῳ ύμοιον εἶναι" τοιοῦτον δὲ ἔσεσθαι κατὰ µασχάλην 

τε καὶ ἐγνύην. εἰ δή πω καὶ τοῦτο μετρίως δόξειεν εἰφῆσθαι, 

χρῆσθαι παρεστιν' ἐν γὰρ τοῖς ἀσφαλέσυ καὶ τὸ μετρίως 

πιεθανὸν ἀρκέσευ. 

οοη/{εγαῖ.. Αἲ Ρτοραδῖ]ε αυἶάεπι ε[ι Ηϊρροογαίεπι ο πι 3 

κενεὸν [οπ]ρίήτε, οουγιρίαπη ψετο ἀῑοίῖοπεπα αι1απι ΡΥΙΠΛΗΠΙ 

90 1Ωϊῖο ἴα]επι Γεγναχὶ, [εηί[ας α]ας ἰεχίας τά ἀεοίαναί, 

“Ἱπαπε Παηφιις ΕΠ; φποά α ποβῖ νασπΙΠΙ εἰ ναµαπι αρρε]- 

Ἰαίας, οαποά πα] ποπιπαπί. Αί αὐῖα Ῥ]εγοδπε {οἴπιαθ 

νει οὗ Ισποταπίϊαπι απί ααοὰ νε]πί [εάα] νιἀετῖ, ποἆοφ 

{α[οι] 1παί1]ες αάππονετε, Ρρτορίετεα πιπο Ηἱρροοταίεβ Ίπι- 

Ρεταῖ, πε 1π ναουυπι ο]οσείασ ποάμε, Ἴου ε{ἰ ἵπ ναομυπι 

Ἱπροπμαίας, αιοᾶᾷ Ρρίαπα ἀπα[]ε αἆο Ἱτεϊίαπι εΠ. ΕΒΙαοιμῖίς 

αυἱε οὐίάαπι Ἱπίεγρτείωπα Ιβιῖ ΠΗΠιρροοταίεπι Ῥες ἵπαπε, 

Ίουμπι ἴπαπεπι Ππίε]]εκι[ε, αἱ αἶαπ, ΡορΗίεπι νε εἰἶᾶπι 

Ἰπραει ϱμῖ γοσοανεεῖῖ. Ἱία εκ αἀνετίο Ἠμπεγηπι, σεπα 

εἰ οοκαπι ἀϊγππεης. ΑΡρρτϊπιεπάασι επῖπι ε[[ε ἀῑκιίι ποάυπα 

εοτροπῖ, πεηιε [α[ρεηίο βπ]εαι εἶε, αο ἴαιεπι {οτε 1Η 

αἷα εἴ Ῥορ]ίε,. δί ουὶ Ῥτγοίξεοίο 1ὰ πιεάἸοογίίετ Ρτοπι- 

οἰαίμπα ε[[ο ν]άσαίαχ, ἐρ[απα π[ασραγο οοποεά(ίαχ,  Ἱπ [ο- 
416 επῖαι ααοά αἰμαίεπια ρτοναβί]ε ε[ι [αῇϊοιεῖ. 
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ο. ͵ 

”άμμα δὲ καὶ ῥάμμα μαλθακὸν, οὐ μέγα. 

1άλιν κάνταῦθα, καθάπερ ἐν ἀρχῆ τοῖν δυοῖν ὀνομά- 

τοιν ἐμνημιόνευσεν, ἐφεξῆς ἀντιδιαιρῶν αλλήλοις τὰ πρά- 

γµατα καθ ἣν ἐπιφέρεσθαι δοκεῖ' ῥάμμα μὲν ὀνομάξων τὸ 

διεκβαλλόμενον ἅμα τῇ βελόνη τὴν ὕλην ἔχον ἤτου λινὸν τ 

έριον Ἱ τι τοιοῦτον. τὸ δὲ ἐξ ἐπιπλοκῆς τἐλαμώνων ἢ 

πῶν σκελῶν τοῦ ἐπιδέσμου γενύμενον ἅμμα. πρόδηλον μὲν 
οὖν ὥς ἕκάτερον αὐτῶν μαλθακὸν εἶναι προσῆκεν, εἴ γε μὴ 
μέλλοι Ὀλίβεσθαι" ὅτι δὲ καὶ μὴ µέγα τὸ κατὰ τὰς ἔνερ- 

γείας ἐπαινούμενον ὑπ᾽ αὐτοῦ, τάχος ἐνδεικνύμενον ἐν µα- 

κροῖς ῥάμμασι γενέσθαι. ἐπὶ µέρους δὲ ἐπὶ τῶν τἐλαµώ- 
νων τὲ καὶ σκελῶν καὶ καταλημμάτων, ὀνόματα γὼρ αὐτοῖς 

τίθενται ταῦτα, κρεμασθήσεται οὖν μετὰ τὰ ἄμματα πὲ- 

θιττὰ πρὸς τῷ µαταίως ἐξηρτῆσθαι καὶ δυσχέρειαν παρε- 

χοντα κατῶ τὰς περιπλοκῶς, ἐνίοτε τῶν ψαυόνιων τραυµά- 
Ίων. ακριβώς δὲ εἶπεν, οὐ µέγα, δυνάµενος εἰρηκέναι µι- 

Κ. 

Ἱοἆμςε εἰ ᾗιἶωπα πιο]ία [πὲ, πο Τπασιια.. 

Ἠϊο τυτί[ας, απεπιαάπιοάμπα 1π Ῥηϊποιρίο ἆπο ποπιῖπα 

πιεπιογίας Ργοδιαἰί; ἀε]πάο τες πιμίιο ΠΡΙ ορροβίας ἀῑγ]- 

πηξ, ααίρις 1]]α Ἱπάμεία ε[[ε νιἀεπίατ,  Εἶαπι φμἱάεπα νο- 

οαῖ οποά οσπι ἆοι ἰχα]οϊίας, οι πιαίετία παπι εΠ αι 

Ίαπα ααί οαπῖά ε]αφπιοάί,  ἸΔοάμπι νετο οπϊ εκ Παδεπι]α- 

ταπα αῖ οΓάτΙΠα {α[εῖαε Ἱπιρ]σαίϊοπθ. εΠιοϊίας; Ῥτοϊπάεφαθ 

οοη/[ίαί αίταπιᾳαθ ἱρίοταπι αποά ππο]]ο {ί οοπνεπίγε, ΠΙΠ 

οοπιρτε[ἴαχις Π{. Οιοά νετο εἰἶαπι ΠοἩ πιασπιπι ε[[ο ἆἀ9- 

οεαί ᾳ.αθ ἵπ ορεγα{οπῖρης αὐ 1ρίο Ἰαπάαίως, οε]ετ]ία τά 

ἵπ Ἰοησίς ΕΠ] ε[[ο Ιπάϊσαι: Ρατιου]αί]πι τεχο ἴἵπ Ἠαβεπι- 

16, ογαγίρις εἰ γεπιογῖδ, Ίὰεςο επῖπα 1ρῇ5 ἀπιροβία [αηί 

ποπιῖπα, Ῥεπάεδιπί ἀδίίας Ῥο[β ποᾷοδ Γαρεγνασᾶβπεα ᾖο 

ἀῑοία, ααοά {τυβίνα ρεπάσ]α ΠΠ εἰ πιο]ε[ίαπη ρ6ς Ππωρ]]οᾶ-- 

Ποπος οοπΙηρεπΗ Ρας ποππαπ( παπα νυ]πετῖρας εκ] ήρελΠῖ. 

Αυ[ο]αία ααίειι Ρχοϊαῖ ποᾳ πιασαππα, Ύπμπι Ροϊιεκῖ εί 
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κρὸν, ἆλλ᾽ ὥσπερ τὸ μέγα φευµτέον ἐσιὶ ὃν ἃς εἶπον ἄτο- 
πίας, οὕτω καὶ τὸ μικρὸν τῆς ἐνεργείας ἐν τῷ καιρῷ ὅδια- 

διδράσκον, ἐνίοτε τὰς λαβὰς τῶν ἐπιβαλλομένων αὐτῷ ὃδα- 

κτύλων καὶ διὰ τοῦτο τριβὴν καὶ χρόνου µῆκος ἐργαζόμενον, 
ἕν τε τῇ δέσει πολλάκις ἐξολισθάνον ἀπὸ τοῦ συνδεοµένου 

διὰ βραχύτητα καὶ διὰ τοῦτο δεύτερον ἡμᾶς ἀναγκάζον 

ἐνεργεῖν ἀμφ αὐτὸν καὶ δοκιµάδειν καὶ δεδέσθαι ποτὲ 
δοξὰν τὸ μικρὸν ἄμμα Λύέεταιυ μειὰ ταῦτα κατὰ τὸν τῆς 
ἐπιδέσεως καιρόν. εὔλογον οὖν ἐστι καὶ τὸ πάμμµικρον, 
ὥσπερ καὶ τὸ μέγα φείγειν, [45] αἱρεσθαι δὲ ὥσπερ ἔν 
ἅπασιν, οὕτω κάν τῷδε τὸ σύμμετρον, ὥσπερ ἐνίοτε μετὰ 
τὴν τοῦ Θατέρου τῶν ἄκρων απύφασιν ὀνομάξουσιν, ὥσπερ 

καὶ νῦν ὁ “Ιπποκράτης μὴ μέγα, κἂν μὴ μικρὸν εἴρηκε, 
ταὐτὸν ἂν ἐδήλωσεν. 

ια. 

Σὖ 7ε μὴν γνῶναι ὅτι ἐς τὰ κατάντη καὶ απύξη φεύγεν 

Ῥατσαπι τεπιποῖατε, Ὑεταπι οπεπιαάπιοάαπι π]αρηαπι γΙ- 

{απάσπι εἴι, οὗ εα φπαε τείι]ῖ Ιποοπηπιοάᾶ, Πο εἴ ρατνµπι 

ορεγα[1οπῖφ ἴεπιροτε ε ἀῑριίοταπι 1ρΡῇ αἀπιοίογαπι ΔΡΡΓΕ-- 

Ἠεπβοπίρας Ππίετάαπα εἰαβίίας; οἨ Ἰάᾳαε ππογαπι {επιροτῖς-- 

ᾳπε Ἰοηριίαάϊπεπα ε[ΠοΙέ αἰααε 1π ἀε]ραίίοπε οὗ Ὀτεν]ία- 

επι, [αερεΠαΠιετο αἳ εο οΙΠΙ (πο ἀενιποϊίανγ εκοῖατί εἴ 

Ιάοἵτοο 198 οοσὶί αἰίεγαπι οσα 1ρίο ε/[ῃοετε εἰ εχρ]οτατο 

εί απππι α]ηπαπἆο ἀε]ίσαιῖοπῖς {αοΐαε ορΙπΊο ε[, εχῖ]ῖβ 

πηοάμς Ῥοβεα [οἰν]ίατ ἀε]]σαιοπῖφ Ιεπιρογε. Ἠαίιοπί 1βιίας 

οοπ/[επίαπειπα ε{ῖί, αποά ρετριβ]]απι εΠ, ααεπιαἁπιοάαπι 

ᾳποά Ρετπιασπαια νἰαπάαπι ε[ἴε; εἰσεπάαπι γετο αἲ 1π 

οπιπῖρα8, Πο εἰ 1π Ἠοο αποᾷ οοπιπιοάεταίαπα, τί Ιπίεγάαπι 

1π αἰίεγ]μς εκἰχεπΙοτΙΠι πΠεραίῖοηοθ ποπι]παπε, απεπιᾶαάπιο- 

ἁαπι εἴ Ἠῖο Ηιρροοταῖεν ΠΟΠ πιᾶσηππι, εἰῃ ηοη ΡβτΥΗΠι 

ἀῑκῖε, 1άεπι ἴαπιεπ ἀεε]αγαν1ῖ. 

ιν 
4 αι 

Όγοῦε ἑαπιεπ πο[]ε ἄεεει, οπιπεπι ᾖ[α[είαπι αἆ ἀεευία 

ολΙΕΝῦ6 ΤΟΝ, ΧΥΙΠι ΡΑΏδ ΙΤ. Β5) 
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πάς ἐπίδεσμος, οἷον κεφαλῆς μὲν τὸ ἄνω, κνήµης δὲ τὸ 

κάτω, 

. ον τ ω ε.” ον 
2ὲ εὖ γε μὴν γνῶναι κατὼ τὴν ῥῆσιν ἐγέγραπτο, εὖ γε 

. Π Π Ἀ τ 5 { μ] ἀ Ἆ , 

μὴν γνόντα, τέλειος ἂν ἢν ὁ λόγος, καὶ γυνὶ δὲ κρέμασθαε 

ὁοκεῖ, καίτοι πρὸς ἐπίζευξιν. διὸ καὶ τινες αὐτῷ τὰ ἔφε- 

ξῆς εἰρημένα συνάπτουσιν, ὡς εἶναι τὴν ὕλην ῥῆσιν τοιαί- 
Σ Δ - ω 3 Δ / .] 

την. (650) εὖὐ γὲ µην γνώναι ὅτυ ἐς τα καταντη καὶ 

ἀπόξη φεύγει πᾶς ἐπίδεσμος, οἷον κεφαλῆς μὲν τὸ ἄνω, πνή- 
4 Δ { 3 -- « ΔΝ 3 3 3 . 3 3 α 

µης δὲ τὸ κατω, ἐπιδειν δεξια ἐπ αριστερὰ καὶ ὄριστερα 
δὴ λ λ - 2 λ μας ντ , 
ἐπὶ δεξια πλην κεφαλῆς. αλλα τοῦτὸ γε φαίνεται µηδεμίαν 

5 ” 3 ο -” ο 3 

ἀκολουθίαν ἔχον. οὐ γὰρ δια τοῦιο χρὴ τὰς εἰρήμένας 
- -- 5” ., 2 ᾿ 

ἐπιδέσεις ποιεῖσθαι, διὰ τὸ ἅμμα φεύγειν εἴωθεν εἰς τὰ 

ὡς ἐἔφεξης ἐροῦμεν, κατάντη καὶ απόξη. ὃν ἕτερον γάρ. 
[ ὃ δεξιὼ προσέταξεν δεδιὰ μὲν ἐπ᾽ αριστερὰ, ἄριστερ 

” ι - 3 ή ν ΑΡ 3 Δ . ΄ .«. 

ἐπιδειν. ακολουθα δέ ἐστι τα του εύὐ γε µην γνόντα, Ότι 

ἐς τὼ κατάντη καὶ ἀπόξη φεύγει. τὰ οὕτως εἰρημένα περι- 
” ’ - ’ -” ε ’ 

βαλεῖν καταλήψεως τοῦ ξύμπαντος ἐπιδέσμου ἐν τοῖς ἠσυχά- 

εἰ αομπηπαίια ἆῑ[μρετε, πε εαριες [μτωπα, εδίαε 

ἀεοτ[ωπα. 

Φἵ Ῥτο Ῥε]]οε {απιοιῃ πο[ε ἵαπ ἰεχία [οπρίαπι εἴει, 

Ῥτορε ἵαπιεην [οἴεπίεπι, ρετ[εοία Γογεῖ οτγαίο. Αἲ Γαἱρέπ- 

ἀετο εἰῖαπι πιπο νΙάείας, εἰἴαπι[ι αἆ οοπ]αποίίοπεπι [ρε- 

οἱεί. ἸΊάεο απ]άαπι 4ποφιε 1ρᾳ ἀείποερ επαγγαία ϱΟΠΠΘ- 

οἴσπε, αἱ Πί ἰοίις Τεχίης ε]ησπιοάί: µτοδε ἵαπιε πο[]ε ἆε- 

οει αἆ ἀεεἰϊψία εἰ αομπαϊπαϊια [α[είαπι ΟΊππεπα ἰαδὶ, μὲ ἵπ 

εαρίιε φιμϊάεπα [μγ/[μπη, ἴπ εἰδία νετο ἀεογ[μπης ἀε]ίρανε ἀεκ- 

να ρατίες αἆ βπ]χας εἰ Ππῖβτης αἆ ἀακίταδ, εχκεερίο 

οαριίο; νετ 14 πα]]ηπα Τεπογεπι Ἰαβρετε νιἀείατ. Ίο 

εΏῖιη ργορίεγεα οοµ/[ίχαεγε σοιηπιειποταῖας ἀε]ραίῖοπες οΡοΙ- 

ἰοί, Ύαοά ποάας ραγίες ἀεο]ῖνες εἰ αοιµιϊπαίας {ωδετε οοἱ]-- 

{πονεχ. αι αἩα χε, αἱ {ετο ἀοοεβίπιας, ἀεχίιαδ Ραγίε8 

αἆ Πη][νας εἰ μ]βχγας αἲ ἀεχίχαν ἀενιποῖτο Ἰα[Πί, Όιαα 

βεηυαπίας Γαμξ ε]αδπιοᾶί. ῬτοῬρε ἵαππεπ [οἴεπίειῃ πο ]αϊθῖ 

{α{οἶπαι οΙΏΠεπα αἆ ἀεο]γία εἰ αοιηιϊπαία Ίοσα {Ἡσεχε, Ἠαεο 
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ζουσι καὶ λαμπροτέροις. καὶ τὰ τούτοις ἐφεξῆς, ἃ μὲτ ὁλί- 
ον ἐξηγοῦμαι, αιτὸ τοῦτο δείξει σαφέστερον. ἐν δὲ τῷ 
παρύντι μεταδὺ παρεγκείµέενα παρὰ τάξιν ἐπισπεπεέον αὐτὰ 

3 5 

καθ ἑανυτα. 

ΩΙ ιβ. 
᾿Επιδεῖν δεξιὼ ἐπ᾽ ἀριστερὰ καὶ ἀριστερα ἐπὲ δεξιὰ , πλὴν 

κεφαλῆς, ταύτην δὲ κατ ἔξιν. 

Τερὶ τῶν καταγµάτων μάλιστα τοῦ παραγγέλµατος οὗ 
νῦν παραγγέλλει μεγίστη γίνεται χρεία. περιτρέπειν γὰρ 

ἀξὶ χρὴ πρὸς τοὐναντίον, ὅταν ἐκ Θατέρου ἕλκους ᾖν τοῦ 
μὲν δεξιοῦ πεπονθότος ἐπὶ τὸ λαιὸν, εἐὲ ὃ᾽ ἐκεινο παθοι, 

προς τουναντίον, ὡς ὅταν γεγονὸς ὁστοῦν ὕλον ἐγκάρσιον 2 
παιεαγος 1 ἐσόθῥοπον τὴν ἐπίδισιν ποιούµεθα, περιβάλ- 
λοντες αὐτῷ σπλῆνας ἐν σχήματυ τῷ παλουμένω ἕν κύκλῳ. 

τὸ τοίνυν λεγόμενόν ἔστυ τοιοῦτον: ἐπιδεῖν τὰ μὲν δεξιὰ 

ία ρτοπαποϊαία ιηϊνεγ[αε {α[οιαἰιοπῖς τεἰεΠ{Ιοπεπα 1 ᾳπ1ε- 

Γοεπίίρις εἰ ἀεπιϊ[πονίριι οοπιρ]εοί ας ε[ί εἰ απαε Π]8 

Γαοοεἀμηί α πι ρ8Ι]ο ροβ εκρ]οαπἆάα, ἑὰ ἀρία πα][θ- 

Πιας ἀεπιοπ/ϊγαβῖε, 1Π Ρταε[επἰῖ γετο αᾳἴθε ῥρταείες οτῖ- 

ηεπα ἀπίετ]εοία {μπί, ἀρία Ρετ [ε οοπβάεταβίπιις. 

τα. 

Γεἰίβατε ἀεπίγας ρατίες αἆ [υι[έγας οροτἰει εἰ [υπῖ[ῖγας αἆ 

ἀενιτας, εποεριο εαρἰιε. «Ἐϊ ᾖοο [εοιωιάιπι τεοιϊμάίιεπι, 

Ίπ {γαοατῖ ρο(Ππιαπι Ριαεοεερᾶ Ἠμπο Ρτοπιυ]ραίι 

ΠΙΑΧΙΠΙΙΦ ε[ὶ μ[α5δ. ΘΦεΠΙρε; επίπι 1π οοΠἰταγΙᾶπι Ῥραγίοπα 

οἰτομπινο]αί]ο ἀποεπάα ε[ἰ, αυµπι Ί]οις εκ αἰίεγτα ρατίε 

{αοχῖ!, ἀεχκίντα πἰπιῖγιπι αΠεοία π Πηϊβχαπα. ὶ νεχο Ίαες 

αΠΠοϊαίασς 1 οοπἰγατίαα, αἱ αααπι 06 ἸοίαΠι ἔχαηδνετ[απα 

{αείωπι ε[, αεηαἰ]άργεια ἀε]Ισαίίοποπι οοπ/[ιγαῖπιας, {ριεπῖῖς 

1ρᾳ ἤσιχα ἵπ ονομα νοσαία ΙΗΡΟΗΙΙ, Όσο ἰσίίαν ρτο- 

ουίέας ε[ Ἰμα]ωσιποςί,.  Οπα ἀεχίταν Ῥαχίος αΠεοίας «ο- 

Ρυὺ 5 
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µέρη πεπονθότα περιτρέποντας ἐπ᾽ ἀριστερᾶ, τὰ ὃ᾽ αρι- 

στερὼ τουναντίον ἐπὶ τὰ δεξια. [49] γίνεται δὲ τοῦτο 

τὴν μὲν αρχὴν τοῦ ἐπιδέσμου βαλλομένων ἡμῶν κατὰ τὸ 

πεπονθὸς µέρος, οὔτε ἀκριβῶς κατ αὐτοῦ τοῦ κατάγµατος 
3 τοῦ ἕλκους, αλλ ἔνθεν καὶ ἔνθεν τούτων, τῇ ὃ᾽ ἑτέρᾳ 
ειεριτρεπόντων ἐπὶ ταναντἰα τὸ πεπονθὸς ἅμα τῷ πιλεῖν. 

ἐπειδὼν δὲ ἐπὶ τὸ ἀντικείμενον µέρος ἐπίδεσμος ἑλιττόμένος 
γένηται, μηκέτυ ἔκει σᾳιγγόντων ὁμοίως ἔτι δὲ μᾶλλον οὐδὲ 

περιτρεπόντων ἄχρις ἂν ἓν κὐκλῳ περιελιττύµενος ὁ ἐπίδε- 

σµος ἐπὶ τὴν ἐδίαν ἀρχὴν ἀφίκηται" τηνικαῦτα γὰρ ᾖατεί- 

χομὲν ἐμπροσῦεν χειρὶ τὴν ἀρχήν. ταύτῃ πάλιν ἐκεῖνο τὸ 

µέρος τοῦ ἐπιδέσμου τὸ ψαῦσαν αυτῆς ἐπιτιθέντες, κατ 
αὐτῆς ἀσφαλώῶς κρατοῦμεν, ὡσιε δευτέρας ἄρξασδαι αὖθες 

κατὰ τὴν τῶν αὐτῶν ἐπιβολὴν ὁμοίως τῇ πρώτη πιλούσης 
τε καὶ περιτρεπούσης ἐπὶ τὰ ἐναντία" καὶ ταύτην πάλιν 

ὡσαύτως τῇ πρωτη (ρα (ξαντες, ὔταν αὖθις ἐπὶ τὴν αρ- 

χὴν ἀφικώμεθα, κρατήσανεξς ὁμοίως. τῇ ἑτέρᾳ χειρὶ τὸν 

ἐπίδεσμον ἀνατείνομεν, τῇ ἑτέρᾳ πιλοῦντές τὲ καὶ περιτρέ- 

Πσαπιαθ, 1π Ππιβτας [ρίταπι νετίιπιας εἰ οοπίτα 1π ἀεχίτας 

εἰτομπινο]ν]ίας, { ΠπΙῄταε αΏεοίαε Ππί,. [ὰ απίεπι εΠ]οί- 

ασ, τί Πο εαραί Γα[οίαε [αρετ α[Πεοίαπι Ρρατίεσι ἁπ]ίοί- 

ΤΠ5,, ΠΟΠ Ρίαπε απἰάεπι [αρεχ αρίααΙ Γγαοίπταπι απί υ]σας, 

{εὰ εκ Ἰής Ἠῖπο αἴμε 1]]πο, ΑΙίετα νετο {α[οία ΎπΏπι 

οἰτουπιασίπιας 1Π οοηϊτατία, Ῥατίεπ αΠεοίαπι αἰταμίπιαβ 

Ππια]αιε αἀΠνιπρίπιας. Ῥο[βηπαπι νετο 1π ορροβίαπι ραι- 

τεπι Γα[οία οἰτοπιινο]ηία εβ, Ἠ]ο πο απηρ]ϊῖας ρεταέζιε αᾱ-- 

Πειπσῖπιας πια]ίοφιε πιαρῖς ΠΟΠ εἴτοππινο]νίπιαδ, ἆοπεο 1π 

οτὗεπι εἰγοιπινο]ναίατ {α[εῖα εἴ Ἱπ ρτορτίαπα ρτὶποῖρίαπι 

Ῥετνεπετ]Ε, ἴαπο εΠΙΠΙ ΡΕΓΙΗΠΦ πιαπα Ργϊποίρίαπα ΤεπεβαπιΙδε 

Ἠσῖο Ἱἴεταπι Ἰ]]απι [α[οῖαε ρατίεπι ϱπαε 1ρ[απι οοπησ!ε 

Γαρεγροβίαπι {Πίο 1 οοππεπιἩς, υἳἲ ταγίαπα Γεοαπάμπι 

Ἱποῖρῖαι οἰγουϊίππι ΓΗρος 1ρίας Ραγίες Ἰπνο]αῖας Ρρεϊονί Ππηῖ-- 

Ίειι εἰ ἴπ οοπἰχατ]ᾶς ρατίες οἰτοππινο]ναί εἰ οοανοίεί, Ἠαπο- 

Ἴαιε ἀἆεπαο Ρογαειθ Ρείπιας οἰγουιηνο]αίατα, «μπα {ἱθγια 

αἆ Ῥτϊποιρίασι τεαἰεχΙξ, 8ε(αο {ά[οῖαπι α]ίετα πιαΠα Υεπιο- 

σαίαηι Ῥχοίεηάίπιας, αἰἴετα «οατοίαπωις εἰἴ ἵπ ορροβίαπι 
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πηντες ἐπὶ τὸ ἀντικείμενον μέρος πεπονθός. οὐ µύναν δὲ 
τὰ πώλα κατὰ τοῦτον ἐπιδοῦμεν τὸν τρόπον, ἀλλὰ καὶ τὰς 

πλευράς. εἰ μὲν ἐπὶ τοῖς δεξιοῖς µέρεσιν ἡ πεπονθυῖα τύχη, 

τὴν αρχὴν ἐνταῦθα ᾖβαλλόμενου τὴν νομὴν ἐπ ἀριστερὰ 

ποιούµεθα, καθ᾽ ὃν εἴρηταυ τρόπον. εἰ ὃ᾽ ἐν τοῖς ἄρι- 

στεροῖς εἴη τὸ πάθος, απὺ τούτου αρξάµενου τὴν οἷον ὅὁδοι- 

πορίαν τῆς ἐπιδέσεως ἐπὶ τὸ δεξιὸν µέρος ἐργαξύμεθα, έ- 

φαλὴν ὃ᾽ οὐκ έσει πὲριλαβεῖν οὕτως ἐν κύκλῳ" κωλύει γὰρ 

ὁ τράχηλος συμφυὴς ὢν αὐτῃ. διὼ τὀῦτο οὖν ἐπ᾽ αὐτῆς, 

ἑάν τε κατὼ τὸ δεξιὸν µέρος, ἐάν τὲ κατὰ τὸ ἀριστερὸν ᾖᾗ 
τὸ τῆς ἐπιδέσεως δεόµενον πάθος τὴν κατ ἴξιν, ὕπερ ἐσεὶ 

κατ εὐθυωρίαν, αἱρούμεῦα, διὰ μὲν τῆς κορυφῆς ἀγομένου 

τοῦ ἐπιδέσμου, καταγοµένου ὃ᾽ ἐντεῦθεν ἐπ᾽ ἄκραν τὴν 
κάτω γένυν, εἶτ αναγομένου πάλιν ἐπὲ τὸ πεπονθὸς, εἶε᾽ 

αὖθις παλιν ὁμοίως, εἴτε δὶς εἴτε τρὶς αὔταρκὲες εἶναυ νο- 

μἰέξομεν ἑλιττομένου µέχρι τῆς τελευτῆς' αὕτη δὲ πάντως 

κατὰ τῆς κορυφής γιγνέσθω. µμονιμώεατον γὰρ οὕτως ἐρ- 
γάδεται χωρίον τοῦτο. 

Ρατίοπι Ἰαείαπι οἰγοιπγο]νίπας, Ἀοἢ [ο]απι απίοπι Ἠπεπι- 

Ῥτα Ἠοο πιοάο ἀεν1ποῖπιΠς, Υεταπι εἴἶαπι Ἰαΐενα, [ι ἀεχίτίῖς 

ααἴάεπα ραγρας αβεοία εγεπεγΙί, 19 Ρργϊποῖρίιπα 1Π]1οἶεπ- 

ἰο. αἆ Ππίβγας ἀἰ[χιραιίοπεπα {αοἰαπηαδ, ᾳποπιοάο Ρτοπαή- 

εἰαίαπι ε[ἰ; { γετο ἵπ βηϊ[ίγτας Ιποϊάετῖε αΠεοίας, αἲ Ἰς 

εχοτάἰο ἀποίο απα[ ἀε]ραίιῖοπϊ 1ίε; αἆ ἀεχίταπι ρατίετη 

ε[Ποίπιας, [εά εαριῖ ποςπ ία Ἰ]οεί ἵπ ΟΥΡεΠα οοΠΡΓΕΠΕΙ-- 

4ετε, Ρρτομῖρεί εηίπι οεενῖκ 1ρῇ 1πβία, ΌΏιαποτεπι [νο 

ἀεχίταςα, νε [Ππῖ[γαρ Ρατ Ππβάεαί ποτΌαθ αἱ ἀε]Ιραίίο- 

πεπι ροβιυ]αί {α[οίασι ο τεβίοπθ, αιιοά ε[ι [εουπάαπι τεοίῖ- 

ἱαάιπεια Ἱη)]οΙπιαδ.  Ῥεχ νεγίῖοεσπι απ]άεπα {ετίας {α[οια 

πάς γετο ἀεοτίάαπι αἆ εχἰίγεαπι πιαχ]]ἰαιΏ ΙΠΓΕΤΙΟΓΕΠΙ Υο]- 

νιίασ; Ῥοβεα [αγ[απαι αἲ Ρατίειη αΠεοίαπι τεζποΙασ; 1ΠΟΧ 

Ἱίεγαπα ἠπιλ{εν Ῥἱ9 ἴεπετα, Ῥτουί Ι4οπειιπι εί[ε αππριιγα- 

ΠΠ, αἀπίηπο Ώπενι ενο]νίίαν. . ἶ5 [η ἵπ νετίῖοεπη Ρ]απε 

οαᾷαῖ; οαπάοφαἰάεαι Εχπι{πιας ᾱ ΥΕΙΠΟΥΔΙΑ Πο ἵψ ε[ῃοὶ- 
ἴπχ Ἰοοι1δ, 
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Τα δ᾽ ὑπεναντία ἀπὺ δύο ἀρθχέων" ἢν δὲ οἀπὴ μιῆς, ἐφ᾽ 
ὅπερ ὅμοιον ἐς τὸ µόνιμον, οἷον τὸ μέσον τῆς πεφαλῆς 

καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτον. 

4ύο διανοίας λέξις ἠδε δύναται λαβεῖν, ὥστε ἤτοι περὶ 

πάντων τῶν μερών τοῦ σώματος ἢ περὶ µόνον τῶν τῆς κὲ- 

φαλῆς ἀκούειν. εἰρηκς γὰρ πλὴν κεφαλῆς, δεξιὰ ἐπὶ αρι- 

στερὼ, ταύτην δὲ κατ ἴξιν ἐπιδεῖσθαι. λοιπὸν οὖν, τῶν 

αὐιῆς ὄντων μερῶν ἐναντίον ἀλλήλοις, ὧν τὸ μὲν ὀπίσω τὰ 

καὶ κατὰ ἰνίον ἐστὶ, τὸ δὲ πρὀσω τὸ καὶ κατὰ µέτωπον, 

ἀπὸ δυοῖν ἀρχῶν ἐπιδεῖν αξιοι. αὗται δὲ αἱ ἀπὸ δύο ἀρ- 

χέων ἐπιδέσεις, ὅταν τὸ µέσον ὂν ὅλου τοῦ ἐπιδέσμου κατὰ 

τοῦ πεπονθότος ἐρείσαντες ἠσόρῥοπον ἑκάτερον αὐτῶν τῶν 
μερῶν ἐπὶ τὸν ἀντικείμενον ἄγωμεν τόπον. ὕσαι ὃ᾽ οὖν 
τελευταὶ τῶν [ 560] οὕτως ἐπιτελουμένων ἐπὶ µέτωπον ἄγον- 

ται, μονιμώτερον ἐνίου τοῦτο τὸ χωρίον, ἐὰν δὲ ὃ λόγος 
αὐτῷ περὶ πάντων ᾖ τῶν μορίων, ἐροῦμεν εἰρῆσθαι τὰ ἕἔναν- 

ΧΙ. 

7εγμπι εοπἰγαγίαε ραγιες επ ἆμοῦις μτιπεϊριίς ἀε[ίρεπᾶαε. 

δί νεγο αὖ πο Ἱπερίαι, αἆ ομοᾷ [παίε ἵπ γεπιοτατη, 

σμα[ε ππεάίωπα εαρίεὶς εἰ ᾖ φμῖά αἰίμά Ει]μοπιοςί. 

Ώιος Γεπίεηίῖας Ἠϊο {εχίας οοπιρ]εοίῖῖ Ροίε[, αἲ απ 

4ε οπιηῖ μας οογροτῖς ῥρατῖρας απἲ 4ε [ο] οαρ1(15 ἀῑσαίατ, 

ΕΠεοία» επΊπι εχοερίο οαρίίε ἀεσίτας Ρατίες αἱ Ππ]]ίτας, 

Ίου απίεπι ϱ ἀῑγεείο ἀεν]ποίεπάαπι ε[ζε. Οεἴεγας εις ρα-- 

ἴο5 4παε 1Πίεγ Το οοπίτατίαο [απί, απαγάπι Ίαεο εἰ ρο[ίε- 

τΙοχ εἴ ἵπ οοοΙρΏϊῖο εΠ, Ί]α εἰ απἰετίογ οἳ 1π {γοπίε εχ 

ἀποῦας Ρρνϊπο]ρ]]ς ἀε]ίρατο Ἰαδεί. Ἱρίαε γετο [απί εκ ἆπο- 

Ῥας ῥγποῖρῖϊς ἀε]ϊσαίιοπεδ, απ πθίαπα ἰοίῖας {α[οίαρ 

Γπρεν αΠεοίαπ) ραρίεπι αἀπιογεπίες, πίναπιαε Ἱρίαγαπα ραχ- 

παπα αεφα]οΠι 1π ορροβίαπι Ἰοοῦή ἀμοίπρας, Ἱαηαε {α- 

Γοἶατπα ϱὖαθ Πία ρεγασαπίας, εχίγεπια αὖ {τοπίεπι επι 

Ίοσυπι αἆ τεπηοναπι οοοΙρ]Πο Ἀγπιίογεπι ἀἁποιπίας, δὶ νετο 

αρ ογα]ο ἆε οπιπῖριι Πί ρατδας, ἀἴοεπιις οοπίγαγ]ας 
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τία, τὰ καθ᾽ ἑκάτερον µέρος ὁμοίως διακείµενα, τουτέστιν 

Ἴτου δεξιόν τὲ καὶ ἀρισιερὸν 3} τοὐπίσω τὲ καὶ πρόσω. 

πεπονθότων δὲ ὁμοίως αὐιῶν, ὡς ἐπειδὼν τὰ καλούμενα 

καυληδὸν γένηται κατάγματα, τὴν ἐπίδεσιν ἀπὸ δυοῖν ἄρ- 

γῶν ποιήσεις, καθάπερ ἔφαμὲν ἐπὶ τῶν σχιδακειδὸν πδρι- 

βαλλομένων γίγνεσθαι σπληνῶν. ἐὰν δὲ ἀπὸ μιᾶς ἀρχῆς, 

φησὶν, ἐπιδέης τὰ τοιαῦτα κατὼ τὴν ὑὁμοιότητα τῆς απὺὸ 

ὑυοῖν ἀρχῶν ἐπιδέσεως, ἑλέιτων τὸν ἐπίδεσμον οὕτως ἄξεις 

ἐπὶ τὸ µόνιμον χωρίον, ὡς ἐνιαῦθα εελευτήση. παράδειγµα 

δὲ µονίµου χωρίου τὸ μέσον τῆς κεφαλῆς ἐποιήσατο αρ- 

κεσθεὶς τούτω, ἐπειδὰν κατὰ τὸ παρὸν μέλλει µετ ὀλίγον 
ἀχριῤῶς ἅπαντα τὸν λόγον διέρχεοθαι. διδάσκων ὅπως δεῖ 

τὴν τελευτὴν τοῦ ἐπιδέσμου γίγνεσθαι πρὸς τὴν ὕλην ἐπί- 

ὃεσιν ἀμετακίνητον φυλώττεσθαι. τὸ οὖν ἐφ᾽ ὅπερ ὅμοιον 
ἐπ᾽ ἀμφοῖν ἀπουστέον τῆς ὕλης νομῆς τοῦ ἐπιδέσμου καὶ 

τῆς τελευτῆς. 

4ῦ εο νοσαιΙ ρατίες ο«μ4θ 1π αἰνασο ψανίε οο6Ιά Πιοάο 

οοπ/[Π{παπίαν, Ίοο εἰ απάπα ἀεχίνα ἰάπι Πηῆνγα αι απίε- 

τίος οἳ Ῥοβεχίογ, ΄ ἱρί απίεπι Απηίες αβεοί] ρατίίρης, 

πὶ ϱΠΜΠα πα γοσαπίης οαυ]ιάες ασοϊζιιηῖ Γγασίαταε, εχ 

ἀπαῦας ρτπορ]ς ἀε]ίσαίίοπεπι οοπ/ίταςθ, αἀεπιαάιποάυπι 

ἵπ Ρἱασι]ῇς αἰοίαίίαι Ιηνο]ας Πετί ἀἰκίπας,  Ομοά[, 1η-- 

απίε, αῦ ἩΠο Ρεϊποῖρίο ἀεν]ηκογίς ε]αδηιοςῖ Ῥατίες, αἆ 6απι 

ημας εκ ἀἆπορις ρεϊποῖρίϊς ἀε]ίραιοπῖφ (παϊΠαά ποια Γα[οία 

οἰγομπινο]νεπάα ε[ι, βσφπε αἆ Παρί]επι Ἰοοἱ χεπιοχαπι α- 

ἀπσεπόάα, υἱ Ἰ]ο Πηϊαίαγ, Ῥτο εκεπιρ]ο επι ΤΕΠΙΟΤΥΑΠ [18 

]οοί ππεΦίαπι οαρῖῖς αα[ιγ]ηκ]ε, Ίοσςε οοπίεηίαδ 4 πμ ραμ]ο 

Ρο[ αεοιγαἰε απϊνετίαπι οχαίοπεπα Παρίίηχας Πί, ἀοοεῦθ 

απα Ῥατίε {α[οΐαε ἤπεια Πεχὶ οροχίεαϊ, 4πο {οίαπη ἀε]]μα- 

{ἴοποπι ἀπιπππίαβί]οπα ἰπθαίαν.  Οείοταπι νετρα, αἆ αιποά 

βπιῖ]ε, ἆᾳο παίχοιαθ {απι ἆε ἰοἰα {α[οίαθ [ρίγα ἴππι ἆς Ππε 

Ἱπ{ε]]ρεπάα [απί, 
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ιδ’. 
Τὰ δὲ κινούμενα οἷον ἄρθρα, ὅπη μὲν συγκάµπτεται, ὡς 

- λα 3 ’ / -- 5 , π 4. 
Έκιστα καὶ εὐσταλέστατα περιβαλλειν, οἷον ἐγνύην, ὅπη δὲ 

περιτείνεται, ἁπλᾶ τὲ καὶ πλατέα, οἷον 3 µύλη. 

᾿Ελάχιστα περιβαλεῖν ὀθόνια κατά τὸ τὴν ἠνύαν καὶ 
τὰ ταύτης παραπλήσια κελεύει καὶ μάλιστα εὐσταλῃῆ. τὸ 

δὲ σημαίνει τὸ συνηγμένον εἰς ὀλίγον, τὸ δὲ αἀντικείμενον 
- 5 ΄ ’ . ’ .] ! 3 - 4 

τη ἔγνυη µοριον, τὴν µυλην ἑναντίως ἐπιδεισθαι κελενευ. 
λ 3 3 ./ -” / 

τὸ δὲ ἐναντίως ἐστὶν ἅπασι τοῖς ἐναντίοις καὶ μηδαμὀῦεν 

συνεσταλµένοις ὁπύσον ἐγχωρεῖ. παραπλησίως δὲ τῇ μὲν 
ἐγνύη ἅπαντα μόρια καθάπτεσθαι σιμβαίνευ τοῖς ἄρθροις 

τῇ δὲ μύλη κατα τὴν ἔκιασιν αὐτῷ γενέσθαι. καλοῦσί τι- 

νες ἐπιγουνίδα τὴν μύλην ταύτην, ὥσπερ ἕτεροί τινες ἔπι- 

γουνατίδα. κατὰ ταύτην μὲν οὖν, ἔφη, πλατὺν χρὴ περι- 
΄ ᾿ 3 Π ε - 3 υ η « 

ταιτεσθαι τὸν ἐπίδέσμον, ως Όλην αυτήν πἑὲριλαμβανειν. ο 

γὰρ μὴ περιπείµενος οὕτως ἢ πρὸς τὴν ἄνω χώραν αἀναχθή- 

. 

ΧΙΥ. 

Όμαε πιονεπίμΥ υε]ιὲ ατεομ[έ, φµα ομἰάεπα ρατίε ἐπ[εοξμπ- 

µΥ οµαπι παπὶπηϊὶς εἰ Πενί[[ηπιὶς ἰἰπιείς οὐυοἰνεπάα [ωπε, 

νεὶιεὶ ρορίες; οµα φνεγο ρατιε εἰτομππιεπάμπίμτ, [ιπαρ[ὶεϊ- 

δις ει ἰαείς, φεἰιί τοενἷα. 

Μίπᾶαιε Ἠπίεα εἰ οἶτοα Ρορ]ίεπα εἰ Ἰῖο νΙεῖπας ραἵ-- 

6 ορνο]γεπάα ε[ε ]ηβοί πιακίπιεφµε οοπἰγασία, ΟΌοπίτα- 

οίπαι απίεπι 1Π Ῥαποπ]απι οο]]εοίαπι Πρη]ησαί,. Ορροί[ίαπι 

Ψετο ῥρατίεπι ΡοΡΙΗΙΙ πιο]αιπ οοπ[γαγῖο πιοάο ἀενιποῖπὶ γι]{. 

ΟοπίτατΙο πιοἆάο εἴε, οπιπῖβας οοπἰγατϊϊς εἰ πι] εκ ρατίε, 

απαπίππη οοηοεαίίας οοπίχαοίῖ. Ὑϊοῖϊπας ααἴεπι ΡορΗᾶ 

Ρατίος ΟΠΊΠΕες 1]]]σαγί ασοῖα1έ αγίου]; τοίι]αο γετο Ρες 

εχἰεπῄοπεπι 1ρΡᾷ οβιησετο, Ομ]άααι γοεαηί Ρεπα ορεγοι- 

Ίαπις 1ρίαπα πιο]ασας, απεπιαάπιοάσπι αἰ ποηπα]ἱ Ροίε]]αιι 

εἰ τοίμ]απ, Θαρογ Ἠαπο Ιστ, 1ποι1 Ες ]αΐίαπα {α[οἶαπι Πα 

εχίεπἀεπάαπι ε[Τε, Πέ 1ρ[απα απῖνετ[ατα οοπιρ]εο[αίαγ. ΊΝαπι 

ᾳπαε Ιΐα πον εἰτομπι]ασεί απἲ αἆ Γαρετίογεπι ΣΕΡΙΟΠΕΠΙ απ 
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σεταυ ῥᾳδίως ἡ ποὺς τὴν κάτω περισφαλλύμενος ἐφ ἑκάτερα 

διὰ τὴν κυρτότητα τῆς μύλης. τῇ δὲ ἰγνύῃ συνεσταλμένον 

τὸν ἐπίδεσμον αξιοῖ περιβαλεῖν' οὔτε γὰρ ὑποδέξασθαυ δύ- 

ναταυ τὸ εἰς πλάτος ἐκτεταμένον οὔτε φυλάξαι. 

εξ. 

[ὅι] ᾖΙΙροσεπιβάλλειν δὲ καταλήψιος μὲν τῶν περὶ ταῦτα 
εἵνεκα, ἀναλήνιος δὲ τοῦ σύμπαντος (681) ἐπιδέσμου 

ἐν τοῖσιν ἀτρεμέουσι καὶ λαπαρωτέροισυ τοῦ σώματος, 
οἷον τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω τοῦ γούνατος. 

ᾳ 

Τὴν τοιαύτην βραχυλογίαν ἐπαινεῖν προσῆχεν, εἰ δι᾽ 
ἑνὸς ὀνόματος δηλοῦται σαφώς ὁ λόγος, ὥσπερ καὶ νῦν. 

ὑπὸ μὲν τοῦ τῆς καταλήψεως ὀνόματος ὁ λόγος οὗτος δη-- 

λοῦται, καθ᾽ ὃν εἴπομεν ἂν τῶν ἐν τοῖς ἄρθροις ἐπιδέσεων 

τὸ τέλος ἀσφαλῶς φυλάτιεσθαι χρὴ, διά τινος ἐκ περιττοῦ 
γενομένης ἐπιδέσεως, ἔξω τῆς διαρθρώσεως. ὑπὸ δὲ τῆς 

ἀναλήψεως, ἵνα πολλὴν ἔχωμὲν πρὀνοιαν τοῦ μήτε καταζ- 

αἆ Ἱπ[ετίογεπι {αοἷ]ε {ετείατ: αἆἲ’ πίτππιαπε επῖπι ρᾶγίεπΠι 

ππάίᾳπε Ιαβείηχ ο) τοίπ]αε σιῬΡιπι, Ῥορ]ί Υετο οοπίτα- 

οίαπι {α[οἶαπι οεη[εί 1π]ίοί, παπι πε(ὰθ εαπι [μ{οἱρετε πθ- 

απε [ετνατε Ρροίε[ι ᾳ«παε 1η Ιαίαάϊπεπα εχἰεπαΠίαγ. 

ΧΥ, 

1π]ίοετε ργαείετεα ορογὲεῖ [α[οίαπι, εοππρτε]επ[ιοπὶς φιῖάεπι 

εἶγοα Ίαεο ]ασεπέίμπι βγαξίας; [μ[ρεπ[ιοπίς νετο εοῖΐμς [α- 

εἶαε ἴπ φμῖε[εεπεῖδις αο ἀεπιί[[ογίδις οοτροτὶς ρατιῖδμς, 

μὲ [μρτα νυεἰ ἵπ[γα Εεπι. 

Ἐ]ασπιοάϊ Ῥγεν{]οφιιεπίίαπι ]απάατε ἀεοεί, {ὶ ππο Υο- 

οαΡυ]ο, αιεπιαάπιού μπα εἰ ρταε[εης ἀἰ]λαοίάε [ο Ργοςῖί ογᾶ- 

1ο. ΘῬαῦ οοπρτελεη[ιοπῖ απἰάεπι πιοπιῖπο Ἠπεο ἀεο]αταίατ 

οχαΐ]ο, Ύπα ἀῑχίπιως 1Π ατιομ]ογιπι ἀε]σαίιοπ]βας, εαναπι 

Άπεπι ἰμίο εχίτα αγΠοπἰαιίοπεπι ν]ποιὶο φαοάαπι 1Π[αρες 

αάάῑιο ἰμεπάθπα ε[ε. Ῥετ [Παρεπβοπ] γετο γοσαβα]υΠη, 

μὲ ποπ]ία Πἱ ποὺῖφ ρτονιάεπί]ᾳ, πο αἆ ἀεο]ϊνία Ίοσα 4εοΓ- 
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ῥεῖν εἰς τὰ κατάντη χωρίο τὸν περίδεσµον, μημὲ ἀνατρέτ 
χειν εἴς τὲ τῶν κυρτῶν, ἅπερ απόξη κέκληκεν αυτὺς ἔμπρο- 

σθεν, ἠνίκα ἔλεγεν εὖ 7ὲξ μὴν γνώναι, ὅτι ἐς τὸ κατάντη) 
καὶ ἀπόξη φεύγει καὶ δῆλον δὴ γέγονεν ἐξ αὐτῶν τῶν ῥή- 

σέεων αὐτοῦ, καλώς ὑφ᾽ ἡμῶν εἰρῆσθαι συνεχῆ τὸ νῦν λε- 

γόμενα τοῖς κατ ἐκείνην τὴν ῥῆσιν λεγομένοις εἶναι, καθ’ 

ἣν ἔλεγεν, εὖ γὲ μὴν γνώναι ὅτι ἐς τὰ κατάντη καὶ ἀπόξη 

φεύγει. καὶ μέντοι καὶ συντομώτατον τῶν ἐπιτηδείων χω- 

ρίων ἐμνημόνευσεν, ἐν οἷς χρὴ τὰ τέλη τῶν ἐπιδέσμων τί- 
Θεσθαε, ὁύο προσηγορίαις περιλαβων, τῇ τῶν ατρεμούντων 

καὶ τῇ τῶν λαπαρῶν. ἠσυχάδει γὰρ ὅσα τῆς διαρθρώσεως 

ἐκτός ἐστι. κατὼ τὸ ἕτερον τῶν συναπτύντων αλλήλοις 

ὐστῶν, ὡς ἐπὶ τοῦ γόνατος ἤτοι κατὰ τὸν μηρὸν ἡ τὴν κνή- 

μήν. λαπαρώτέρα γὰρ ταῦτά ἐστι τὰ χωρία. κέκληκε }ὰρ 

οὕτως τὰ τοῖς ἐξέχουσε µορίοις ἑναντίως διακείµενα, τουι- 

έστι τὰ κατεσταλμένα καὶ ταπεινά, καὶ γὰρ τὸ λαπαρὸν 

ἅπαν προσέοταλται" κυρίως μὲν οὖν 3 λαπαρὸν φωνὴ σή- 

µαίνευ τὸ κενὸν, ὥσπερ καὶ ἡᾗ λαπάξαι τὸ κενώσαι. καὶ γὰρ 

{απι Πααϊ {α[οῖα πονο [ατ/[απι τοῇῄααί αἆ ρῖρρα αιἲ αοο]νία 

ᾳπαε Ρρτῖας 1ρ[ε αοπαἠπαία νοσανῖξ» «παπι Ἱπαπῖξ: Ῥτορο 

{απιοη ποί[ε ἀεοεῖ αἆ ἀεο]λϊνία εἰ αοιπιϊπαία ἀἱΠαρετε, Αἱ- 

απο [απε ἀἴ]ιοίάαπι ρα ιῖῖ Πδάεπι 1ρβις νετρῖ Ργαεο]ατε 

α πορῖς Ρτοροβίιπι ε[ε, φπαε ημπο Ργοπαποἰαπίαν 18 ε[[α 

εοπῖπια α1ιάςθ 1π 1ο ἱεχία ἱταάαηίαχ, απο ε[οεραί: 

Ῥτοβε ἴαπιεῃ πο[ε ἀεσεί οΠΊΠΕΠΙ {α[είαπι αἆ ἀεο[ϊνία εἰ 

αομππαία ἀἱῄασετο. ΟμΙπ εἰ ρεγ(ααπι οοποῖ[α 1άοπες 

Ίοσα εοπιπιεπιοταν{ῖ, απίθας {α[οίαταπι εκίγεπια αἀπιονεπάα 

Γαπέ ἆποδιας ϱα οοπιρ]εχας νοςαρα]ῖ, αι{ε[οεπΗ Ρας ας 4ε- 

πηῖ[ῃς. Οµαἱε[οαπίέ επῖπι απάεοΠΠ(Ιθ εχκίτα ατ]οι]αιΙοπεπι 

Γαπῖ ἵπ ο[ᾷαπα 4ᾳαθ Ἱπίετ [ο οοπιπη απίαν αἰ[ετο, αξ αἆ 

επ νε] {π {επιογο νε] ἵπ Ερία. Ἠαεο επῖπι Ίοσα ἀοπιῖ[- 

ῄοτα Γαπί. Ἰααθ Παπιᾳαε νοσαπέ ᾳπαε οπΙΙπεπῖΡρης ο0Π-- 

παχίο πιοάο οοπΠπαπίωτ, Ίος εβ ἀερτε[α εἰ ἀεπιῖ[ία, 

Όπιπε επί λαπαρὸν ἀερτείἴαπι ε[; λαπαρὸν Ἰδμ Ρτο- 

Ρεῖο ναουπη Πρι]βσαί, μυ δἱ λαπάξαυ Ἰπαπίτε,  Ίναπι 



Ιώ 

ΝΑΤ" ΙΗΤΡΕΙΟΙΝ ΡΙΗ 1. ΣΠΟΠΝΗΜά Β. 09 

Ε, Οµατι. ΧΠ. [2ῇ, 59.] Ἐά. Ῥα[. Τ. (654.) 
καὶ τὸ ΄/λιον ἐξαλαπάξαυ εὐναιόμενον πτολίεθρον, ἐκκενῶσαι 

τὴν πόλιν δηλοῖ, καὶ λαπαρὰ τοῦ σώματος ἐκεῖνα τὰ μόρια 
καλοῦσιν, ὅσα μεταξὺ τῶν τε κατὼ τοὺς λαγόνας ὁστῶν ἐστυ 

καὶ τῶν νόθων πλευρῶν ' δη μέντοι καὶ τὸ προσεσταλµέ- 

φον ἅπαν ὀνομάξουσο λαπαρὀν, ἐπειδὴ τὸ κενὸν ἐξ ἀνάγκης 

προσέσταλται, τὴν μὲταφορὰν απὸ κοινοῦ συμβεβηκότος 
ποιούμενου. 

στ. 
[5ο] "Ὁμολογέει δὲ ὤμου μὲν ᾗ περὶ τὴν ἑτέραν µασχάλην 

Δ -”- οι « Ἶ ] Γ] μ ” .) 

πἐριβολη, βουβώνος δὲ 3 περὶ τὸν ἕτερον κπενεῶνα καὶ 

κνήµης 1 ὑπὲρ γαστροκνηµίης. ὁκόσοισι μὲν ἄνω ἡᾗ φυγὴ, 
Π 3 η. ῃ Ε 

κατωθεν ἢ αντίληψις, οἷσι δὲ κατω, τοὐναντίον. 

ὙΣκοποὶ πάσης ἐπιδέσεώς εἶσι ών μαὶ μέγιστου τῆς 

δι᾽ ἑαυτὴν παραλαμβανοµεένης, οὐχ ὑπηρεσίας ἕνεκα τῶν 

ὑποκέιμένων τῶν πάσχοντι μορίῳ τὸ κατέχειν ἀκίνητον ὡς 

ᾳποά ἨΠοπιεγο [οπρίέιςγ "Ίλιον ἐξαλαπάξαι εὐναιόμέενον πτολίξ- 

ὅρον, ααοᾷ ε[ι ἀοενα[ίατο αἰίαε Ῥεπε οοπα[ῖαε πιοεπῖα Τσο- 

χε, ΠΡεΠΙ ἀἰίρειε εἴ ενασιατε Πσπ]ῇβσαί, Εί λαπαρὰ 

νοσαπί εα5 οογροΓῖ5 ρατίεδ ᾳπαθ Ιπῖεγ ΠΙαπη, ο[ἵα εί ποί]ας 

οο[ίας πιεῖαα [απῖ, «ἆαπι ΥεΓο εἴῖαπι αποά οπιπε ἀεργεί- 

[πι ει απ ΓαοΠά{ξ λαπαρὸν νοσαπῖ, αιῖα ααοά ναοπαπι 

ε[ι πεοε[ατίο ἀερτε[απι εἰ, Γαπιρία εκ ϱο {Ταπε]αίίοπθ 

ᾳποᾷ οοπιηη!ίος αοοϊα1ξ. 

ΧγΥΙ. 

4ἱ ἰάοπεα ε[, Πμπιετί ομίάεπι αἆ αἰέεγατι απι(ἴαπα οἴγομπι-- 

φοἰμῖο, Ἱπβμῖπίς νεγο οἴγομπι αἰετιαπ τμ. Έε εδίαε 

Ἴμρτα [ωγαπ. ΘΟμίῤμτομπφμε [μγ[ωπα [ρα [α[εῖαε, ἀεογ- 

μπι [μ[ρεπ[ο, φιΐδις ών οοπέγαγίμτηα ΝΑ 

Βεορῖ ἰοίῖμς ἀε]]σαίιοηῖς ααθ ρες {Ε, Πος αἁπιηῖβγα-- 
Ποπῖς σταβῖα τετΗπΙ οΠεοίαε Ρατ Γαβ]εοίπταπα οἰτομπινο]- 

ντίατ ρεϊπϊ εἰ πιαπἰπιϊ Γαπῖ, ρατίεπι α[Πεοίαπα ᾳπεπιαάπιοδπι 
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διεπλάσθη τὸ πεπονθὸς, ἀφλέγμαντόν τὲ φυλάττειν ἅπερ 
ἑκανώς ἐν τῷ περὶ αἀγμῶν ἐδίδαξεν. ἐπεὶ δὲ οὐ δύναται 

ταῦτα ποιεῖν ἡ ἐπίδεσις ἄνευ τοῦ διαμένειν αὐτὴν καὶ μὴ 
μετακινεῖσθαι πρὸς τὸ κάτω τοῦ σώματος ἢ ἄνω, διὰ τοῦτο 
τοῖς ἀἄπαθεσι µορίοις ἀναγκαζύμεθα περιβάλλειν τοὺς ἔπι- 
δέσμους, ὅπως ἔνθεν μὲν ἄνω ἀγαγεῖν ἐστιν εἰκὸς ὅλην τὴν 

ἐπίδεσιν ἡᾗ ἀντίληψις αὐτῆς ἕλκη ἐπὶ τὸ ταπεινύτερον. ἐπ᾽ 

ἐνίων δὲ µορίων ἡ διὰ τῶν ἀντικειμένων ἀντίληψις ὠφελι- 

µωτέρα, καθάπερ ἐπ᾽ ὤμου καὶ βουβώνος. αμριβώς εἰπεῖν 

ἐπ) ὤμου μὲν, οὐ περὶ τὸν ἕτερον ὦμον, ἀλλὰ τὴν µασχά- 
λην᾽ ἐπὶ βουβώνος δὲ περὶ τὸν κεγεώνα περιβάλλισθαι δεῖ 
τὸν ἐπίδεσμον' οὔτε γὰρ ὁ ὤμος οὔτε ὁ γλουτὸς ἀσφαλώς 
φυλάττειν δύναται τῶς περιβολὰς, αλλ ἡ μασχάλη καὶ ὁ 

κενἑών. ὀνομάζεται δὲ, ὡς ἔφην ἄρτι, πενεὼν ὁ μεταξὺ τοῦ 

Φωώρακός τὲ καὶ τοῦ ἰσχίου ὁστοῦ τόπος απὸ τοῦ κένεὺς 
εἶναι, τουτὲστυ προσἑσταλµένος, οὕτως κληθεί. εὔδηλον 

δὲ ὅτι τὸ συμφωνεῖν καὶ ἁρμόττειν ὁμολογεῖν ἔφη" οἵ τε 

γὰρ ὁμολογοῦντες ἐν ἔργοις καλοῖς οὐ µόνον οὐδὲν ἐναντίον 

εοπ/{ογπιαία {ης Ιπιπιοβί]επι «οΠΊπετο εἰ αἲ ἹηπΠαπιπιαίΙοηε 

{πίαπι [ετνατε, αᾳπάε 1π ορετε ἆε {ταοἰατῖς αὐιαπάε ἀοοπί-- 

πημδ, Οπία νεγο πεηιῖῖ Ίαεο εῄῖοετε ἀε]ὶσαίίο, απ 1ρ[ᾳ 

οοπιπηοΓείαΣ Ώηεο αἆ 1Π{ΕΤΙΟΤΥεΦ απῖ {[πρεγίοτες ρατίες ἆἴπιο- 

νεαϊμτ, Ῥτορίετεα 1]]αείς ρατί]δας {α[οἶας 1Π]ίοεγε ΟΟΡΙΠΙΗΥ, 

Ρτοιξ α παπι εκ αἰτετα Ρρατίο ἰοία ἀε]ίσαίιο Γατ[απι ἀῑοεπάα 

ει, 1ρβας [α[ρεηβο ἵπ ἀεπή[ποτεπι ρατίεπι ἰγα]αί. Τη 

ΏΟΠΠΕ]]15 αμἱεπι ρατ]ρις αἩ ορΡΡροΒ!ῖ5 αἰα]ίος εβ [α[ρεπῇο, 

απεπιαάπιοά πα 1π Ἠππιετο εἲ 1πραπε,. Α[ο]αϊε νεγο 1πι- 

Ῥεταί 1Π ἨπΠπιετο φπἶάεπι, ποπ αἆ αἰἴετωπι Ἠήπγεχαπα, Γεά 

Αχἰ]]απ1; 1Π ΙΠΡΗΙΠΘ νετο αἆ αἰίεταπα 1]λαπα οΙχοαπινο]νε- 

ἆαπι ε[[ο {α[οῖαπι. ΊΆαπι πε(αε ΠάπΠεγΗ5 Ἠε(ιε παῖες οἰς- 

ομ1ἔαπι ἰαίο Γεγνατε οαπειΠί, [οιί αχί]]αο αἰηιο 11ε. ἄε- 

νεων αιίεπι, αἱ ραι]ο απίε ἀἰκίπιας, αρρε]]αίαγ Ίουις 1Π{εΓ 
ο5 ἰ]ογαοῖς αἱ 1[ε]μΙΙ ππεάῖας, ααποά κενεὸς ΕΠ, Ιπαπῖ εἴ 
ο[μῦις ναουα5, ου ει ἀερτεί[ας, 1 νοεδία. (Οοπίίαί αιι- 

ἴεπι Ύαοά οοη/[επίῖγε εἴ «οΠΡΤΙεΙΕ ὁμολογεῖν εοπφεπῖτε ἀἷ-- 

κει. Ομὶ παππηιε ρτοἈῖς ἵπ ορει]ρις οοπ/{εαΠΗΕ, ἨΟΠ 
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πράττουσιν ἢ λέγουσιν, αλλα καὶ συντελοῦσιν. αλλὰ τούτοις 

τά τὲ εἰρθημένα χωρία συµπράττει τῷ νόµῳ τῆς ἐπιδέσεως. 

ὡσαύτως δὲ καὶ τῆς κνήµης εὐαπύθῥυτον ἐχούσης τὴν ἐπί- 

δεσιν τῆς 7αστροκνημίας ἡ ἄνω περιβολὴ χρήσιμος» κατ᾽ 
ἐκείνας δηλονὀτε τὰς ἐπιδέσεις, αἷς ανά) ηαζόν ἐστι τὸ -- 

τὸν τῆς γασεροκνήημίας περιλαμβάνει», ἐπ᾽ αὐτῷ παρὰ τὰ 

σφᾳυρὼ χωρίῳ τὸ μόνιμον τῆς ἐπιδέσεως' ἐξ αὐτῶν ἔχευ 

μεταξὺ δυοῖν ἐξοχῶν κείµενα, κπατὰὼ μὲν τῶν κυρτών περά- 

των περόνης τε καὶ κνήµης, ἃ κακῶς ἔνιου καλοῦσιν ἄστρα- 

γάλους᾽ ἄνω δὲ τῆς γαστροκνηµίας αὐτῆς. 

εδ’. 

[ο3] Οἷσι δὲ µή ἐστι οἷον ἤ κεφαλὴ, τουτέων ἓν τῷ ὅμα- 

λωτάτῳ τὰς καταλήψιας ποιέεσθαι καὶ ἥκιστα λοξῷ τῷ 

ἐπιδέσμῳ χρέεσθαι, ας τὸ μονιμώτατον ὕστατον περιβλη-- 
Φέντα, πλανωδέστατα κατέχευ. 

πιοάο πμ] οοπίτατίαπι εΠιοϊαπί απὶ Ἰοηπαπίαςγ, γεγαπα 

εἴῖαπι [αφ εοπ{εταπῖ ᾿ορείᾶς, ἩἨϊς εἴῖαπι οοπιπιεπποταία 

Ίουα 1π Τα[οῖαο ἀιτ]ραίῖοπε αἀβαρι]απίας. ΘΒἰπϊ]ῇ ᾳποφαθ 

ταΏοπε αυ πι Πρία {αο]]ε Ἰαρεπίεπι [πταε ἀε]Ισαίίοπεπι Γοχ-- 

Παίας, Ἠαῖο ααὶ {ατ[απι {ετίαν οἰγου]ίας οοπάμοῖε, ἵπ ἴ]]α 

ηΙππῖχμπι ἀε]ϊραίϊοπε 4πα Γαχαρ ἀἄεγνεχαπι οοπΙρτεµεπάϊ πε- 

οἑε[ο εΠ,. Ιπ᾽ οοπ[ΠπΗ Γεοαπάππα πια]]εο]ο Ίοοο ἀε[ῖσα- 

Ποη]6 Ἰαοεῖ ΤΕΠΙΟΓὰ αὐὰθ ρε; ἑα οοπ{]πεῖ ᾳπαο Ίπίεγ ἆμας 

εππεηί]ας Ἠπϊπιῖταπα ἄενεχας ἴαππι Άρυ]αε ἴαπι Ερίας εκ- 

ἱτεπηίαϊες ροβία [απῖ, πα πια]ε ΠοΠΠΗ]Ι {α]ος νοοϊίαπῖ, 
Βυρεχίοχ Υετο ]οομ5 Ρος [αγαπη Τρίαπι Ίάεπι ργαε[αϊ, 

ΧΥΠΗΠ. 
4ἱ ομῖδις ποπ ἀαίμτ, φιεπιαάπιοάιπι ἵπ εαρίε, Πὶς ἰπ 

ππιακίγπε αεφιιαδἰ[ὶ ἶοεο οοπιργε[ε/[ίοπες αεεγε εἰ παϊηίηπε 

οδ[ίφμα ἀειὶραιίοπε μιὶ οροτίεῖ, 4µο ῥο/ίγεπια ᾖηπαῖ[[ιππε 
εἰγεμπιυοίμία [α[οῖα φµαε ππααίππε εγγαδπᾶα /ωπὲ εοπ- 
ἐἰπεαβ. 
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Οἷς µορίοις οὐκ ἔστιν οὔτὲ παρακείμενὀν το τοιοῦτον 

µόριον, οἷον ἐπὶ κνήµης εἶπεν, οὔτε ἀντικείμενον τοιοῦτον 
ἕτερον µόριον, ὡς ἐπ᾽ ὤμου καὶ βουβώνος, ἐπὶ τούτων 
ὁποίαν χρὴ ποιεῖσθαι τὴν ἐπίδεσιν διδάσκει, μνημονεύων 
ὀνομαστὶ τῆς κεφαλῆς καὶ κελεύων ἐπ αὐτῶν ἐν τῷ ὅμα- 

λωτάτῳ τὰς καταλήψεις ποιεσθαι τῆς ὅλης ἐπιδέσεως, ὅ 

ἐστι τὴν τὲἐλευτὴν αὐτῆς ἀπαρέγκλιτον φυλάετειν, εὐθύτατα 

περατουμένην, του γὲ ἐπὶ τὸ µέτωπον 1 τὸ μέσον ὅλον 

τῆς κεφαλῆς, ἔνθα τὸ καλούμενον βρέγµα τῆς μὲν γὰρ ἐπ᾽ 

ανθερεώνα καταγοµένης ἐπιδέσεώς 1) τελευτὴ προσηκόντως 

ἂν ἐπὶ τὸ μέσον ἀνάγοιτο τῆς κεφαλῆς, απαρεγκλίτως ἀνα- 

τειγοµένη. τῆς δὲ κυκλοτερώς περιβαλλομένης ἐπὶ τὸ µέτω- 

πον ὁμοίως καὶ αὕτη μηδὲν ἐγκεκλιμένη. περιαγοµένης γὰρ 

οὕτως ἑλχθήσεται καὶ τοῖς ὀπίσω μµέρεσιν ἐπὶ τὸ καλούμε- 

νον ἐνίον, ὃ μεταξὺ τοῦ τε τραχήλου καὶ τῆς ὀπίσω κυρτό- 
τητος τῆς ἐπὶ τοῦ κρανίου. διὰ τοῦτό.τε εἶπε τὴν ἐσχά- 

την περιῤολὴν τῶν ἐπιδέσεων {{κιστα λοξὴν εἶναυ προσήκειν, 

ὅτι τὰς πρὸ αὐτῆς 1δη πολλάκις ἐξ ἀνάγκης γιγνομένας λο- 

Ουῖρις ρατίῖρας πο ἀαίας χαπιογαε Ἰοοιδ, πεηπε αρ- 

Ροβία αιιαεάαπι ραῖ5 ε]αξοςί, ααίεπι ἵπ Πρία ε[ε Ῥτο- 

Τα]ί πεηιε ορροΠία ρατς Ία]ας [ογίῖς αἰίετα, αἱ 1π Ία- 

πηετο εἰ {ησαίπε, 1 5 ᾳμα]επ οροχἰεαϊ ἀε]ῖραιίοπεπι 

ἤτιετε ἀοοεῖ, ποπιπαϊἵπιααε οαρΙΙἱ5 ΠΙΕΠΙΙΟΠΕΠΙ {αοἴεΠθ 

Ἰαρεί [αρεν ἀρ[ίας ἵπ πιακίπιε αεηιαΡΙ] Ἰοοο Τοτῖας ἀε]ίσα- 

ἰομί5 εοπιρτε]µεπῇοπεπι {αοεγε, αοά ε[ι 1ρβαςδ Βπεπι πειι-- 

ἴτατι 1π ρατίεπι ἀπο]παπίεπ ἰπει, Ῥες Ύπαπι ἀἰτεοίθ 

Ππίεπάαπι γε] αἆ {τοπίεπι νεὶ αἆ πιεάῖμπι ἰοίαπα οαρί[18, 

υῬὰ ρατς Ππ[άεί αἴ1άε Όγεραια νοσαίαχ, Ίναπι αΡὶ αἆ πιεή-- 

μπα ἀεάποϊίαχ {α[οία, εἶας Πμῖς ἀεσοεπίετ αἆ πιεάῖαπι ϱᾶ- 

Ριΐ τεάποϊίαν οἴϊτα 1μοἰϊπαιἴοποπα [αγαπη ροιγ]ρεμάα. Ομαπι 

νετο 1π οτβεπι εἰοιπινο]νίίατ ἄά {τοπίεπι, Τρία ᾳποφαθ 

ΠπαιϊΗίες πυ]]απι ἵπ Ῥατίεια ἀμολπαίας. απ φµαε Πα ΟΙΓ-- 

επηιασίέαχ, αἆ ρο[ίειΊογες ρανίες Γετοίαν, οοοῖρα! γοσβίανη 

1π]ηπὰ ααοςά οο]]απι εἰ ροβῖσαπι οαἱγατίαε ἀενεχιίαίεια 11- 

ἱεγ]ασεί. Ῥτορίειεαηαθ γρτοϊαΠέ Ῥοβτγεπιααι ἀε[ραίοπαπα 

οἴγοιπινο[αίομθια ππἰηίππο οῬ]ίαιααι εἶε οοπνεπῖνε, αι 
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ξας, ἕνεκα τοῦ περιλαμβάνειν τὸ πεπονθὸς, ἄλλοτε κατ᾽ 

ἄλλο µέρος αὐτοῦ ὑπάρχον ἀλλὰ τάς τε διὼ τὸ πάθος Άλο- 
Ἑὰς γεγονυἰας περιβολὼς, ᾗ ὑστάτη κατέχη μηδαμόθεν λο- 

ξουμένη. ὃδῆλον οὖν ὅτι τοιαύτη ἀσφαλείᾳ κἀκεῖνα συνδια- 

µένουσιν ἀμετακίνητα. ὡς οὖν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς κἀπὶ τῆς 

ἄνω τοῦ γόνατος ἡᾗ κάτω γιγνοµένη ἐσχάτη περιβολὴ, ἄκρι- 

βῶς φυλάττεσθαι χρὴ τὸ ἀπαρέγακλιτον, ἐπὶ µέντου τῶν 

κατὰ βουβώνα καὶ ὤμον ἐπιδέσεων, ἐν οἷς ἀναγκαζόμεθα 
καὶ τῶν ἀντικειμένων μορίων συγκαταλαµβάνειν, ἐσχάταυ 

περιβολαὶ κυκλοτερεῖς ἀπαρεγκλίτως γίνεσθαι δέονταυ, κατὰ 

τοὺς κενεώνας μὲν ἀμφοτέρους, ἔνθεν τὸν βουβώνα δεσμεῖν 
προαιρούμεδα, κατὰ δὲ τὸν ἕτερον ἐφ᾽ ᾧ τὸν ὤμον"' ἀνα- 

λογον δὲ τούτοις ἐπὶ τῆς κατὰ τὸν ἀγκῶνα διαρθρώσεως. 

η. 

[5611 Οκόσοισι δὲ μὴ εὐκαταλήπτως τοῖς ὀθονίοισι μηδὲ 

απίε ἀρίαπα Ίαπα [αερο πεοεΠατῖο Πππί οῬ](παε, αἱ αῇΠε- 

εἴππη ἀϊνεγβς ἵπ ]οοῖ Ρατίεπι 1ρβι8 οοπιργεµεηάαπί, ΎὙε- 

σπα οῬ]ῖαπας Ῥτορίεςε α[εοίαια [αοίας οἴγοαπινο]ιίίοπες, 

απο ρο[ίγεπια οοπ(ἶπεαί πυ]]α εκ Ῥατίε οῬρΙηπαπάα,. Ραϊεί 

Ἰσιιας εἰ βπια] Ίαν 1πνο]αίῖοπες ε)ασπιοάί [εουτίίαίε Ίπι- 

πππίαβ]]εθ Ρεγπιαπετθ. Οπεπιαάπιοάμπι εΥδο Ἰπ σαρῖίε, π 

Γαρετίοτῖ ρατίε Ρεπα Ύ4,αο Ῥο[ποπια ἀεοτίαπι Πἱ οἴγοιαπι- 

νο]π{ῖο ασομγαίε οἶἶγα 1ΠοΠΠαοπεπι {πεηάα ε[: [ο οετίθ 

εἰ Ἰπσιϊμῖς εἳ Ἠηπποτί ἀε]]σαίῖοπεδ, ἴπ αι]θας εἰἴαπι οΡΡο- 

Βίας Ρρατίες Βπια] ἀενίποῖχο οοβῖπιατ, Ρροβγεπιαε οἴγοαπη- 

νο]αῖοιες οι ρίου]αχες οἶῖτα Ιπο]μαίίοπειι [ἰγιεπάαθ Γαπί 

π 1ρας ααἰάεπι ίδια, ηρί Ἱπσαει Ἰσαγο οοπ/[Παἴπιας, 

1η Ἠίχα(πθ νετο αἶα, αδί Ἠπππεγαπι. Ἠϊς ἀεπῖααε οοΗΓεΠ-- 

ἴάπεςο ε[ι 9«ωαε 1π ουΡβΙΙ ἀεατίου]αίίοπε ει ικα οι] 

Ἱηβαυγαίίοηε ἀαΐυχ ἀε]ιραί[ῖοι 

ΧΤΙ1. 

Ομίδις αμίεπαι πεφιε οοπιργελε[ιο πεφµό [[ρεη[ίο ἰπέεο-- 
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εὐαναλήπτως ἔχει, ῥάμμασι τὼς ἀναλήψιας ποιέεσθαυ ἐκ 

καταβολῆς ἡἢ) ἑυῤῥαφης. 

(685) "Ο μὲν λέγει τοιόνδε ἐστίν. ἐν οἷς µέρεσιν τῇ 

παθεσιν δύσκολόν ἐστιν αὐτοῖς τοῖς ὀθονίοις, τήν τὲ κατᾶ- 

ληψιν τοῦ πέρατος τῆς ἐπιδέσεως καὶ τὴν ἀναλτψιν πουή- 

σααθαι, ἐν τούτοις χρὴ ἑδμμάσαη τοι περιβαλλομένοις τῇ 

κατὰ κύκλον 2 συρῥάπτουσι τὸ τῆς ἐπιδέσεως πέρας τὰς 

καταλήψιας ποιεῖσθαι. τὸ δὲ ἄτοπον εἴῃ, µέρος τοῦ σώ- 

µαιος ὀδθονίοις μὲν ὃυσχερη τὴν κατάληψιν καὶ ἀνάληψιν 

ἔχειν, ἑτοιμοτέραν δὲ τὴν διὰ τών ῥαμμάτων, οὔτε ἔγω λέ- 
γὲιν ἔχω τοῖς ἐξηγηταῖς, εἰ μένιοι τινὼ μὴ φέροντα τὴν 

τοιαύτην ἐπίδεσιν. οἶδα δέ τινα ἐφ ὧν, εἰ καὶ ῥραχὺ κι- 
νηθῇ τὸ πεπονθὸς µόριον, ὀδύνη μεγίστη γίνεται, καθάπερ 

εἰ πρὸ πολλοῦ τις ἐκ καταπτώσεως οὕτως ἔπαθε τῷ κατὰ 

τὴν ῥάΧχιν, ὡς μηδὲ βραχὺ τὸν αὐτὸν ἐκείνης δύνασδαι φέ- 

ϱειν τὸ μέγεθος τῆς ὀδύνης. οναγκάσθησαν μὲν οὖν αὐτὸν 

τὸν μὲν χιτωνίσκον ἀφελεῖν οὐ ἀποδύσαντὲς, ἀλλὰ διαθ- 

Τμ οοπιπιοᾶε [ε Ἱαδεπε, [ω[ρεπ[οπες [είς ρετ ἐπυοἶω- 

Εἴοπεπι αιξ Γμεγαπα /αεετε οροτ{εῖ. 

Οποἆ επιπιεγαί ε[ι ε]αβδπιοᾶί. Ουσίδας 1η ρατῖρας απἲ 

αΠεοίῖρας αγάααπα ε[ι 1ρῇ5 ΠΗπίεϊῖ εχίγεπιαο ἀελραίἰιομῖ εἰ 

οοπαργεµεπ[ίοπεπι εί [α[ρεηβοπεπι αα [τω ἴπ μῖδ Πἱ16 ᾳααθ 

ουρίομ]ατί ἀε]ῖραἰϊοπί εἰγοππινο]ναπίμτ. νεὶ 4«µαε ἀε]ῖραίτο- 

ΠΙΑ. εχἰγοπηιιπι «οΠ/[ααΠΕ ΟΟΠΙΡΓΕΜΕΠΠΟΠΕς ε[Ποιεπάας [αηΐ. 

Οιιοᾶ απίεπι αρ[ατάαπι ε[εί Ρρατίεπι οοτροτῖδ επι ααθ 

Ἠπιεῖ αἰάεπι Πέ οοπιργεμεπῇοπεπι εἴ [α[ρεπβοπεπι 1-- 

οἶ]επι Ίαβεγα, {αοΙ]Ιογεπι γετο 9παο Πἱ15, ΠΙΜΙΙ ερο οσπι 

Ἰπίεργοίίρας Ί1ροο ἀἰσεπάααι, Ῥταείετηααπη αλ αας ε[[ς 

Ῥαγίες α1ιάθ ἰα]επι πηηίπια {εγαπί ἀε[ραίίοπεπι. Ύεταπι 

πουν] φιοδάαπα, οπἷδας εἰἴαπι[ ραπ]ά]άπα αΠεοία Ρ4Υ5 πιοῖα 

ε[είι, ἁἀοῑοιτ νεμεπιοπιϊ{Ώπιας ορογ]εραίαχ», ααεπιαάπιοάιπα 

Π οπῖ ρτίάεπι εκ Ἱαρία [ρίπαε ρατίες Πα αερτοίεηί, τί 1Ρ[8 

πο πποπιθηίο ἀο]οτῖς 15 νε]επιεηίίαπι {οτε φπεαί. Όοαοίὰ 

Γαηὲ ἴἴπφυο πιοᾷϊῖοί ἑαπίσαπα 11 ἀείταμετε, πο εχι[ῖς, [εά 
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ῥήξαντες μὲν πρῶτον ἁπάσας τὼς ῥαφάς. μετὰ δὲ ταῦτα 
παμπόλλονς τοῖς διακρατοῦσιν ὕὅλον τὸ σώμα Ἰρήσάμενου 

προσμετεωρίσαι τὸν ἄνθρωπον, ἰσοβῥύπως ἐπὶ κπαθέδρας 
πλατείας ἐκτ'ταμένον ῥάκος ἐπιβεβλημένον ἔχον ἐρίου πλᾶ- 

καὶ ταῦτα μὲν οὖν ἐκελεύσαμεν, ἐπειδὼν ὁ κάµνων ὑπὸ 

τῶν διακρατούντων ὑπὸ τῆς στρωμνῆς ὑψωώθδη διὰ ταχέων 
ἐπιῤαλεῖν μὲν ἐκείνῃ κατὰ τὸ πλάτος, ὑποβαλεῖν δὲ τῇ ῥά- 
ευ τοῦ μετἐωρισθέντος. αὐτοὶ δὲ ἑτέραν ἐρίου πλάκα δια- 
βεβρεγμένην ἔχοντες ἑλαίῳ Θερμῷ μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ 
Χιτωνίσκχου, ταχέως περιῤαλόντες τῇ ῥάχει, κατεκλἰνάµεν 

ἐπὶ τῆς ὑποκειμένης πλακὸς ἅμα τῷ ῥάκει, καὶ οὕτως πέρατα 
μὲν ἄνηγάγομεν ἐπὶ τῷ πρὠτα τοῦ σώματος τα πέρατα τῆς 
διαβρόχου' πλακὺς ἓν ἑκατέρωῦεν, εἶτα ἐπ᾽ αὐτὰ τὰ τῆς 
ξηρᾶς καὶ µετ᾽ ἐκεῖνα τὼ τοῦ ῥάκους καὶ πρὸς ἄλλήηλα διὼ 

ῥαφών ἠνώσαμεν' εἰ μὴ διὰ ῥαφῶν ἢ διὰ ῥαμμάτων μόνον 

βουληθείς τι ἑργάσασθαι τὴν ἀσφαλειαν τῆς ἐπιδέσέως, ἐπέ- 

τέινεν αὐτὰ πρὠτα μὲν πάντων κάτωῦεν τῷ μὲν ῥάκει 

οὕτως" οὐ γὰρ ἂν μετα τὴν ἐπίδεσιν. ὡσαύτως. δὲ καὶ τῇ 

ἀἰταριϊῖς Ῥτίπιππα Γα{ασῖς οπιπῖρας,. Ῥοΐεα γετο ρειπιπ]εἶς 

αιῖ ἰοίππι οογρα8 οοπ/Ιπετεπί αεί, Ποπίηεπι {α[ρεῃ- 

4ετο [αρες οαἰμεάτα Ἰαΐα αεφπαΡβ]]]ίεν ροτγεοίαπα, ραπϊου]ο 

Γαρεγ Ιπ]εοίο, αποά Ίαπας ἰαπίμ]απι Παθεαί. Ἠαεο Ισίίαν 

Ἱππρετανίπιαδ, Ῥο[εααιαπα αερτοίαςδ α οοππεπῖρας πηηῖ- 

Πτὶς ϱ [ἰταίο ετεοίας ει, οε]εσῖίεν [αρετ 14 ἵπ Ιοηρ[ιάῖ-- 

ΠεΠι ΙΠΙΡΟΠΕΓΕ ετγεοἰῖαᾳαε Ιαβοταπ!ῖς Γρῖπαε {[μβ]ϊσετθ, ἨΝο8 

απίεπι ο]ίετάπι Ίαπας Ἱαρίαπι οἶεο οα]άο Ιπεργίαίαπι οοἵ- 

Γεᾳαῖ ροβ {απῖσαε αβ]αίίοπεπα, [ρίπας αἴαπι Ῥτίπιαπι αἆπιο- 

νιπιας εἰ [αρε; Πταίαπι Ἡαρ[απι ουπι Ῥαππῖοπίο Ποπίπεπα 

οοἱ]οσανίπιας, Ῥϊοιαε Ῥεϊπια οαμϊάεπ ἀπερτία! Παρ εκ- 

ίχεπια, πίταπιαας ππαπα αἆ ΡΓΙΟΣΕΠΙ ΟΟΓΡΟΣΙ5 ρατίεπι αᾱ- 

ἀακαπρίι; ἀεϊπάε αἆ 1ρία [αοοί Παρ εἴ Ρροβ εα πιεί ες- 
ἵγεπια Ἱπῖεν [ε Γαἰπτῖ οοπ]απκΙπιαδ, ΌὉΌπος[ απῑδ ποπ [α- 
Τατῖς, {Γεά ΠΙ15 ἀαπιίαχαί ἀε[ρα[ίοηῖς ἰπιε]απι είΠποετε νο- 

Ἰαεγῖξ, επίεπας Ίρία οπιηίαπι Ῥτίπια [αρίετ ραπηϊσου]απι εκ- 

ἰοπάαῖ. Ἀοι επῖπι ροβ  ἀε]ιραίίοπεσι τά εἰποϊιεπάμπι εἴ, 

ΟΑΙ.ΕΝΌ6 ΤΟΜ. ΧγΥΙΙΙο ΡΑΠ6 ΤΙ, σσο 
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τῶν κατ ἰσχίον μερών εὐπραξίᾳ μὲν, ὁπότε καὶ τὸ κατὰ 
τὸν μηρὸν ἐπ᾽ ἄλλου καὶ κατὰ βραχίονά γέ ποτὲ καὶ τοῦ 
τραχήλου τὴν ὀπίσω χωώραν. 

ο). 

[65] ᾿ Επιδέσματα καθαρὰ, κοῦφαν μαλθακὰ, λεπτά. 

Περὶ τῆς ὕλης τῶν ἐπιδέσμων ἐνταῦθα διδάσκει, κα- 

Φαροῖς καὶ κούφοις καὶ µαλθακοῖς καὶ λεπτοῖς χρῆσῦθαι κὲ- 

λεύων᾽ καθαροῖς μὲν, ὅπως μήτε δήξεις ἐκ τοῦ ῥύπου γἰ- 
γνοιντο μήτε διικνεῖσθαι πρὸς τὸν χρὠτα των ἐπιβρεχομέ- 
φων ὑγρῶν δύναμιν εἴργοιτο' κούφοις δὲ, ὡς μὴ βαρύνοιτο 
ὁ πεπονθὼς τόπος" λεπτοῖς δὲ διὼ τὸ τε καὶ κουφύτέρα καὶ 
µαλακώτερα ταῦτα, διὼ τὸ τε καὶ τας ἐπιβροχὰς ἑτοίμως 
διαπέμπειν’ μαλθακοῖς δὲ, ὅπως μὴ θλίβοιντο. πρόδηλον 

δὲ ὅτι τούτων ἕκαστον εἰς τὸ μὴ φλεγμῆναι τὸ πεπονδὸς 
µόριον συντελεῖ. 

Παὶο «ποᾳαε Ππιϊ]] ορεγα!ῖο 1η 1[ομΙῖ ραγίρας, Ἰπεγάιπα 

φποφμε ἴπ {επιοτε, αἰία εἰ η Ῥτασμίο, ἀπίετάμπι εἰἶδαα 

π ρο[βεσιοχϊ οετν]οῖδ χερίοπε [αοοεάεῖ, 

ΧΙΧ. 

Σα[είας πιωιάαε [ῖπε, ἴενες, πποίες, {εμεν. 

Μαϊετῖααι {α[οϊατασι Ἠ]ο ἀοοεῖ, παμηᾷ1θ, 1ενίθιβ, ππο]- 

Ἠδιβ αο {επυῖρας {α[οιῖς μῖ Ίάβεπδ. Μαπάίθ αὐϊάειη, πθ 

πιοι[α5 εκ Γοχὰο πα[οαίας, Ἠενε [οχᾷεν Ἠπιογμπι οΟγρι5 

1ΓΓοταπΙσπι αἆ ουἰῖπι π[ᾳὰθ ΡεΓπαεβτε γῖπι Ρρχοµ]ρεαί; Ἰε- 

νίνιδ, πε Ίοοιδ αΠεοίαδ ῥρτανείατ, ἨΤεπιῖρας, ααοά αρ 

Ἱενίογο» εἰ πιο]]οχες Ππί, αποάαιε {αοῖ]ε ρετ[αίίοιιες εἰἶαπι 

ἱταπαπωϊααῖ, Μολίρις, πε ΡΓεπιαηΙ. Αί οοπβαϊ ας Πη-- 

δυἱαφ ἀοίεδ οοπάἀμοεχθ, Ἡθ ρᾶιδ αΠεοία ἵπ ΡΗ]εραιοιεια 

1πο]αξ. 



ΚαΤ’ ΙΗΊΡΕΙΟΝ 8184. ΣΠΟΙΜΝΗΜΑ Ε. Ἴτι 

Εὰ. Οµαχι, ΧΠ, [25.1 Εά. Ῥα[, Ὑ. (682.) 
ιά 

κ. 
5 Π 3 , “, Τη: ΄ ΐ 3 ’ 

Πλισσὲιν ἀαμᾳοτέροισιν ἅμα καὶ ἑκατέροισιν χωρὶς αἄσκεειν. 

Ὅπερ ἐἔμπροσθεν εἰρήκει καθόλου περὶ τών εἰς χει- 

θουργίαν πιάντων ἔργων, ἀσκεῖν ἀξιῶν αὐτὰ ὃδρᾷν ἑκατέροις 
τὲ καὶ αμφοτέροισιν ἅμα, τοῦτο νῦν ἐπὶ µόνου τοῦ ἑλίσσειν 

έγραψε. πρὸς γὰρ τὸ τάχος τῆς ἐνεργείας, ὅπερ ἐστὶ μέ- 
γισιον ἐπὶ τῶν ὀδυνωμένων 13 τοιαυτή τῶν χειρών ἄσκῆσις 

ωφελιμωιέρα. τῶν δύο μὲν οὖν χὲιρῶν ἑλισσουοῶν ἅμα τὸν 

ἐπίδεσμον ἐν ταῖς απὸ δυοῖν ἀρχών ἐπιδέσεσι, τῆς ὃ᾽ ἑτέ- 

θας µώνης ἐν ταῖς ἄλλαις, αλλὰ καὶ ἐν ιαύταις ἑκατέρας ἐν 

μέρει διαδεχοµένης τὴν ἑιέραν. ἐν μὲν 7ὰρ ταῖς ἀπὸ δυοῖν 
αρχών ἐπιδέσεσιν ἀμφύτέραι καθ’ ἕνα καιρὸν ἐνεργοῦσιν 
ὁμοίως. διαδεχόµέναι 7ὼρ ἀλλήλας μὲν ἑτέρα τὸ κυριώ- 
τατον µέρος τῆς ἐπιδέσεως ἐκιξελει περιελίσσοουσα τὸν ἐπί- 

δέσμον, ἡ ὃ᾽ ἑτέρα χρήσιμος εἰς εὴν ταύτης ὑπηρεσίαν γί- 
γνεταυ, 

ΧΧ., 

Ογοιπιυνοίυετε αππῥαδιις πιεί ππαπῖδις ορο21εῖ ει ιιγίφμε 

Γεου[ίπι ΕΧΕΓΕΕΓΕ. 

Οµαοἆ Γαρετῖας ἆε οπιμίθις ομΙγατβίαε ορει]βις απῖ- 

γετίε ρτοπιποϊαν]ί 1ρ[α γοἱεης εκετοετε εἰ υἱγίδᾳαθ [εοι- 

Ώπι οἱ απιραδις βπιμ] πιαπίρας είΠσετε, 1ά πμπο ἆε [ο]α 

εἴγοιπινο]ί]οπο [οπ1ρΗί, Ίαπι αἆ ορεταἰ]οπῖς οε]εγία- 

ἵεμα 4µαε 1π ἀο]ογίρας πιακ]παΙ ε[ι πιοπιεπΙ, Ἠυ]αβπιοάϊ 

ΠΙΠΗΗΠΙ οχετο]ἰαἰ]ο πιασί ορπάἀμοῖ, Όμυπι ἆμαε ααϊάεπι 

πιᾶπας Ππιαὶ {α[οίαπι Ῥἱοιρίίεπι ἵπ ἀεΙσαοηῖρας εἰγοιπι- 

νο]ναπε, αἰίεχα νενο {ο]α 1π οεἰετῖδ; Ίππο εἴ 1 118 ϱ αι 

πίταφε 1 Ρανίο αἰίεγααι εχοῖρίαί. Ίλαπα 1 {α[ο φμῑάει 

ῬιοῖριΙβρις ἄπιρας 1ηΔΠΗΦ πΠο ἴειμροτε ῥείάεφαο ορεΓᾶπίΗΣ. 

ΒΙΡΙ Ἠᾶπι(με πιηίο Γαορεάασε: αἰίενα ααἱάσπι ῬχαεοΙρμᾶαι 

ἀε]ραιΙομῖθ Ρανίεια {α[ρίαπι. οἵτοιπανο]γεης Ροτβοίε; α]ίετᾶ 

νετο αᾱ. µυ]μ5 πα ετίαπα. υμλίον μ{χραίυν, 

Ντε ' 91) 

ὅσο 9 
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Εά. μασ. ΧΠ. Γᾳ5. 26.] Εά. Βα[, Ύ. (682.) 
κα. 

ΤΠ πρεπούση δὲ ἐς τὼ πλάτη καὶ τὰ πάχη τῶν ὀδονίων 
τεκμαιρύμενον χρέεσδαι. 

Σιὲς τὰ πλάτη καὶ τὰ πάχη τῶν ἐπιδουμένων μορίων 
ἀποβλέποντα τὴν προσήκουσαν αὐτοῖς ἐπίδεσιν ἐξευρίσκειν 
κελεύει. γιγνοµένης δὲ τῆς ἐπιδέσεως ὀρθώς κατῶ τὰ προει- 
ρ]μένα διὰ τῶν ὅθεν ἄρχεσθαι προσήκει καὶ καθ᾽ ὄνεινα 

τρόπον ἑλίττειν τὰ ὀθόνια κατὰ τὸ πεπονθὸς, ὅσα τὲ συγ- 

καταλαμβάνει αὐτὸ μόρια καὶ τὴν τελευτὴν, ἐν ᾧ είθε- [56] 
σθαι καὶ πῶς ἐπ᾽ αὐτοῖς χρῆσθαι τοῖς ἅμμασί τὲ καὶ 
ῥάμμασιν ἐδίδαξεν, ἰστέον αὐτὸν οὐδὲν τούτων δηλοῦν. οὔτε 
γαρ ἐκ τοῦ πλάτους οὔτ᾽ ἐκ τοῦ πάχους τῶν ἐπιδουμένων 

μερῶν ἐλήφθη τι τῶν εἰρημένων, ἆλλ᾽ ἐκ τοῦ πάθους αὐ- 
τοῦ καὶ τοῦ σχήματος τοῦ µορίου, καθ᾽ ὃ τὸ πάθος ἐγί- 
νετο, νῦν οὖν εὔλογόν ἐστι διδάσκειν αὐτὸν ὁπόσα κατὰ 
τὴν ἐπίδεσιν ἀγαθαὰ γίγνεταε, τὴν ἐπίδειξιν ἡμῶν λαμβανόν- 

των ἐκ τοῦ πλάτους καὶ τοῦ πάχους τῶν ἐπιδουμένων µο- 

νο 

Ὠεεεπ!ὶ φεγο μεὶ Γα[εἷα αἆ ρατιῖμπι ἰαετιμάίπεπι εἰ ετα[[ῖ- 

ἓμαἰπεῖι Γαοία οοπ]εείμγα. 

Δά ραγβαπι ἀενϊποιεπάαταπα ΙαΗαάϊποπα δἳ ογα [ια ᾶἶ-- 

πεπι ταίΙοπε Παρίία ἀεοεπίεπι 1ρ[ας ἀε]ραίίοπες {α[οἴαιι 

εοπιρεγῖτε Ἰαρεί, Όπαπι απίεπι ἀε]]σα[ῖο τεοῖε οοπβγᾶ-- 

ἴπτ, Ῥετ εα οΎμ8ε Ρτίας Ρτοπιποϊαία Γαπῖ, ομἶρας ἀοοαῖε 

πηάε 1ρία εχογα]γῖ ἀεοεαί, αωα ΤαΙΙοΠε {α[οίαο Ρατ αἴε- 

οἵαθ οΙγοαπινο]γετε, ααᾶδφιε οἵτα 1ρ[ᾶ ρατίες ΟΟΠΠΡΓΕΜεΠ- 

ἀετο, «παμε Ώπεπι οοπ/Η(άείε εἰ ᾳποπιοᾶο 11 Ἠ]5 ποἆοΒ 

εἰ ΠΙα αἀλίρετε, [οἴεπάαπι εβ 1ρ[απι εκ Ἠ]5 ηΙΜΙ] ρτοάετε. 

ΊΧαπι πεφαε εκ ϱαΤΗΙΠΙ ᾳπαε ᾿ἀθνιπεϊαπιατ ρασίανη Ιαία-- 

ἀΐπε, πεφπε ἐκ ετα[ιιαάϊπα αωϊάᾳαααι τεταπα Ῥτοάιοίαγαπι 
ἀερτεμεπάίίπν, {εά εκ Τρίο ΄πιοτρο εἴ ρατίῖς Ὥσυτα ουῖ 

πιογρας {πῄάει, ΊΆαπο Ισίας ΤαιἴοΠΙ εοπ[οπΏπι ει {ρ[απι 

ἀόοετο 4.;άε Ῥοπα ρες ἀε]Ιξα[ϊοπεΠι οβοτίαηταχ, Ἡβῖ πος 

εχ ρατίίααι ἀενίποιεπάανπα Ἰα[αάϊπε εἰ ογα[πίαάίπε ἆο- 



.ν 
. 

καπ’ ΤΗ ΗΡΕΙΟΙΝ 8184, τ1{ΟΛΠΙΝΗΠ 4 β. Τὸ 

Κά. Οἶμασε, ΧΗ. [25.1] ΚΕ. Βα[. Ὑ. (6862.) 
ρίων. ἐκ τούτων 7ὰρ λαμβάνεται καὶ τὸ τῶν ὀθονίων αὖὐ- 
τῶν πλάτος τε καὶ μῆκος. οἷον ἐτεὶ μὲν μικροῦ παιδίου καὶ 
τῷ µήκει βραχέσι καὶ τῷ πλάτει στενοῖς, εὔλογόν ἐστι χρέε- 
σὔαι τοῖς ἐπιδέσμοις, ἐπὶ δὲ μεγάλου νεάνίσκου καὶ μαχροῖς 

καὶ πλατέσι». ἀνάλογον δὲ κἀπὶ τῶν ἄλλων ὅσα μεταξὺ τοῦ 

μεγαλου τὲ καὶ τοῦ μικροῦ σώματός ἐστιν εἰ μὲν γὼρ ἀκρι- 

βώς ἀμφοτέρων ἐστὲ (ιέσον καὶ πλάτει καὶ πάχει τὸ ἐπιδού- 
µὲνον µέρος καὶ τὰς ὀθόνας µέσας τῷ τς πάχει καὶ τῷ 
πλάτει ποιήσοµεν ἐκείνων τῶν ὀθονίων, οἷς ἐπὶ τοῦ μεγάλου 
καὶ τοῦ σμικροῦ σώματος ἐχοώμεθα”". εἰ δὲ ἐγγυτέρω θατέρῳ 
τῶν ἄκρων εἴη κατ ἐκεῖνο, καὶ τὸ ποσὺν αὐτῶν ὑπαλλά- 
ξομὲν αὐξάνοντες ἡ) μειοῦντὲς. 

κβ’. 
᾽Ελίξιος κεφαλαὶ σκληραὶ, ὁμαλαὶ, εὐκρινέες. 

᾿Εφεξῆς ἀμφοτέροις ὑπάρχει τοῖς ἐπιδέσμοις πρὶν πε- 
, Αα - ’ -- γε. ΄ { ριβαλέσθαι τῷ τοῦ κάμνοντος σώματει τῆς ἐξ αὐτῶν ἐπιδὲ- 

οππηεπίΗπη ἀερτεμεπάΙπαπ. Ἑσς ἨϊΦ επῖπ Ἠπίεοταπι ἔσπι 

Ἰοηρ]μάο ἔμπι Ιαίαάο Ῥετοϊρίίατ, ΄ ἵπ Ῥατναιο απϊάεπα 

Ῥπετο, εκεπιρ]ῖ σταϊῖα, οοπ[εηίαπειπα ε[ι {α[οἷας α{αχραη- 

ας είζε Ἰοηρϊίαάϊπε Ῥτενες εἰ Ιαἰμάϊπε απσα[ίας; 1π ΠιαΡπο 

νετο Ίάνεπε εί Ίοηφας εἰ Ἰαίας. Ίπ οείετὶς ἀεπίᾳιο Ρτο 

εογαπι χαἰϊοηθ Ύᾳπαε ππαρηαπι εἱ Ῥατναπ «οτραθ 1Ππίετ]α- 

οεΏῖ. 9ἱ Ἠάβπιαπς Ῥαγφ ἀεπιποϊεπάα Ἰπίες πίχιπιαα {πα 

]αἰλιάΐπο ἔαπι οτα(Πιιάἶπε πιεάίαπι Ῥ]απε Γοτσαίας, {α[οἶαν 

ᾳποφᾶθ ππεά]ας εἰ εγα[Πιαάϊπε εἰ Ἰααάϊπε 1πίες εα Ηπίεᾶ 

Ραταὐίπιας, ααῖρας ἵπ Πῃασηο αἳ Ρ8ΓΥΟ ϱΟΓΡοτε πἨ{ι Γαππς, 

γεταπι { εχίτεπιογαπι α]ίετῖ Ρτορῖμ5 ΣαετΙῖ, 1π «ο 1ρίατηπι 

πιοᾷμαι απησεπίες οἱ Ἰωπιππεπίες νατίαρίπ]Ώς, 

Χχι, 

ο ΜΟΝΗ εαμῖέα, -ἆμταυ αεφμα[ία ι αῑ[ἔίπεια μπε, 

Ῥρίτα ρτίαεα παπα ο. οοτροςί οἰτοαπινο]πία 1, 

ἆμαλις Γαββαε, {α[οἱϊδ,  4αππι ες 1ΡῇΠ9 οἴτομπι Ίοομπι αἴῑο- 



ο 
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Εά. (Ἴνονε, ΧΤΠ. [26.1 Εὰ. Βα[, Ῥ. (699. 653.) 
σεως }ιγνοµένης περὶ τὸν πεπονθύτα τὀπὀν, ἀλλὰ αἱ κεφα- 

λα) τῶν ἐπιδέσμων, αἵτινες ἂν ὥσιν, αμφοτέρων εἰσὶ κοι- 

φαΐ. ἐάν τὲ γὰρ αρχαὶ τῶν ἐπιδέσμων, ἐάν τὲ πέρατα κξ- 

σαλῆς νοηθώσιν εἰρῆσθαι νῦν, ἐάν τὲ ἀμπότερα, καὶ πρὸς 

τούτοις ἔτι κατὰ τὸ πλάτος αὐτῶν πέρατα, ταῦτα πάντα 

κοινὰ ταῖς ἑλίξεσι τών ἐπιδέσμων ἀμφοτέραις ἐστὶν, ἅς τε 

αὐτοὶ ἀμφοτέρας καταμίγας ἴσχουσιν, ἅς τε τῷ ἐπιβάλλεσδαι 

τῷ σώµατι λαμβάνουσιν, ὥστε τοῦτο μὲν, εἰ καὶ διαπεᾳώ- 

φηται τοῖς ἐξηγησαμένοις τὸ βιβλίον, οὐ χαλεπὸν εἰπεῖν. 

καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ἐληλιγμένων αληθώς ὃ λόγος ἐστὶ καὶ τῶν 

περιβεβληιιένων τῷ σώματι" καὶ μέντοι καὶ πάντα τῶν πε- 

θάτων ἀκούομεν, οὐχ ὡς ἔνιου μὲν οήδησαν τῶν κατὰ μῆ- 

κος, ἔνιοι δὲ τῶν κατὰ πλάτος, ἀλλὰ τὸ περὶ µόνων μὲν 

ἐξηγησάμενοι τῶν ἐκτὸς ἐπιδέσμων εἰρῆσθαι, τὸ δὲ σφιγγό- 

µενον τῆς ἑλίξεως ὑπ᾽ αὐτοῦ δηλοῦσθαι νομίσαντὲς. ὅτι μὲν 

οὖν ἐσφίγχθαι χρὴ τὸν ἐπίδεσμον ἔξω πρὶν ἐπιῤαλέσθαι 

τῷ σώµατε πρόδηλον. εὐληπτότερον γὰρ οὕτως ἔσται, διότο 

καὶ λεπτύτερος λεπτοτέρας τὲ τᾶς πὲριθολὰς ἔχων διὼ (688) 

οἴσπα Πγπῖίατ ἀε]ίσαίο. Ύεταπι {α[οἴαταπα οαρῖία ᾳπαεομή- 

απε Ππί τπγίδααε [απὶ οοπιππωπῖα. Ὀϊνο εἰἶαπι {α[ειαται 

Ρυ]ποϊρία Ίνα εχίγεπια οαρῖία πππο ἀῑοί Ππίε[Ισαπίατ΄ νο 

πίταφαε, 5 Ργαείεγεα ΕΙΙΕΠΙΠΟΠΙ αἆάε Ροττεοῖας ἵπ Τρί[α- 

τή ]ααάἴποπι ΟΓ85, Ἠ8εο οπιηΙα Π{γῖδααε {α[οἰαγαπα [ρῖ- 

τς οοππατιπῖα [απ εἰ (πας πίγαδᾳμε σ]οπιεγαίαν 1ρίας οοΟΠ-- 

Πποπί, απαξαε οογροσῖ Ἱη]εοῖας Γα[οιρίαπε,  Οποοῖτοα Ἰᾳ 

αῑάεπι, οἰϊαπι[ Πτί απίετργείες ἵπ οοπίτονεγῇσοπι αἀάι- 

χετ]ηῖ, εκρ]ῖσατο ποπ ατάπιιπα εῇΠ. Ἐίεπῖπι ἆᾳ ρ]οπιεγαῖῖς 

πο ἆε εοτροΓί οἳγοιπινο]α{] νετα ε[ι οταίο. Οπίή οἰῖαπι 

οπιηῖα εχίτγεπια {α[είαταπι Ιπίε]σίπας, Ποπ αἲ ποηπι]]] 

αμ]άεπι οεπ[αεγιπ!ί, ε4 ϱπαε 1π ]οηρπάϊπεπ, ποηπι] 

νεγο εα μπα 1π Ἰααάϊπεπι ροττϊσαπίαν. Ύεγαπι 1]]α ἆθ 

Γο]ῖς επἰετηῖφ {4[ε]] ἀῑοία ε[ε εχρο[αεταπῖ, Ἴαεο ϱ11αθ 

οοαγοἰαπίαγ, 4ο Γρίτα αὉ Τρίο Ἡϊρροογαίε ργαεάϊσατί ρη[ᾶ- 

ταπῖ, «Όοηπβαί βίας {Α[οΊππιν Ρας παπι σοΓροΓί 1η]εοί8 

βι, «οβτοἰαπᾶαπι ε[ἴε, Πο επῖπι {αοϊ]ῖας οοπιργε]εηάείατ, 

απῖα {επηῖου οἳ Τεππῖογες Ἠαδεί οΙγοαπινο]Π[ΙοΠςΒ, Ῥτο- 



Καῑ’ ΤΗΤΡΕΙΟΙν ΒΙ181. ΤΠΟΜΝΗΊΙ4 Β. 775 

Εά. Όμοτι, ΧΠ. [26. 57.] Εᾱ. Βα[. Ῥ. (6885.) 
Ν ’ 3 - νά 8 » 3 , 

τὸ τεταμένον ἐρηρίχθαι, σφιγχθῆναι γὰρ ἄλλως οὐ δύναται. 

τὸ δὲ τὰς κεφαλὼς αὐτοῦ µόνας δεν ἐσφίγχθαι περι- 
- λ 3 8 3 / , 3 ... εν 3 ῃ 

φανώῶς ψευδὲς, οὐ γὰρ ἐκείνας µόνον, αλλ ὅλον ἐσφιγχθαι 

τὺν ἐπίδεσμον. «ὡς οὖν ἐν ἁπύροις ἅ γέ µου δοκεῖ δι 

σράσω" κεφαλὰς μὲν ἀκουστέον ἅπαντα τα πέρατα τοῦ ἔπε- 
[57] δέσµου τά τε κατὼ μῆκος ὄντα αὐτῷ καὶ τὰ κἀτὰ 

πλάτος. εἰρῆσθαι δ᾽ οὐ κυρίως αὐτὰ νομιστέον σκληρά 

καὶ διὰ τοῦτο ἀσάφειαν ἐσχηκέναι τὸν λόγον’ ἐμπροσθεν 
γὰρ εἰπων ἐπιδέσματα καθαρὰ, κοῦφα, μαλθακὼ, πώς ἂν 
νῦν αὖθις ἔλεγεν αὐτὰ σκληρά; κἐεχρῆσθαι δὲ νομίζω τῇ 

τοῦ σκληρῷ προσηγορίᾳ πρεπόντως τῷ δηλουμένῳ πράγματι. 
ι - ” στ 

πολλάκις γὰρ ἐπὶ τοῖς πέρασι τῶν ὀθονίων τέεταρσιν οὖσιν 

δύο μὲν κατὰ τὸ µῆκος, ἑτέροις δὲ δίο κπατὼ τὸ πλατος β α ᾽ ροις η 

ἤτοι μόνος ὁ στήµων εὑρίσκεται, μὴ ξυνακολουθούσης αὐτῷ 
, - ’ ε) ’ - ’ 

πρὸς τὸ πέρας τῆς κρόκης ἢ κρύκη μόνη χωρὶς τοῦ στη- 
μονος. ἔτι δὲ ἤτοι χαλαρὸν ἔγκειται τῷ πέρατε τῶν εἰ- 
θημένων τὸ ἕτερον,  κατὼ μὲν εὶ µέρος ἔγκειται, ματ ἄλλο 

Ρίετεα εκίεηΠοπο ἀῑ[επατίας, οοπΠχῖημί παπηφαθ αΠἴες Ώου 

Ῥοϊΐε[, Οποά απίεπι [ο]α Ίρβας οαρίία οοπβγίηβεπάα Πη8, 
Ρίαπε {α][απι εΠ, ΎΧοπ επῖπι Ἠαεο [ο]απι, Γεὰ ἰοία {α[οία 

οοαγεἰαπἆα ε[.  Όπατε Ἱπ τες απιλ]ραϊ5 αὖἴαα π]εα Πῖ 

[επιεπίία Ίαπι Ῥεοίεταπ.  Οαρίία οαιίάεπα οπιπία {8[οἶαθ 

εχίτεπ]α 1ΠΙε|Ισεπᾶα [απε, ἴαπι 4πας 1π Ἰοηράίπεαι 1ρβ 

{απί. Έα νετο ποπ Ρρτορτίε ἀῑοία εί ἆπτα εχΙηιαπάιτπι 

εΏ:; Ρτοϊπάεαιπε ο)/[Γευτίίαίεπι Ργοπαποϊαίαπι Ἠαρι[ε, δι- 

Ρτα ΠαΙΙΩΙε {α[οῖας πΙμηάας, Ίενες εἰ πιο]]ες Ρταείαία5, απα 

γαΙΊοπε ΠΗπο «886 ἄιιχας Ργοπιποίαιὁ Ατρίίγου αιίεπι ου 

άπταε νοσαρα]ο αἴαπι Γα1[Πε οοπσταεπίετ τεῖ ᾳααε ἀεο]ατᾶ- 

ἴατ,. Ναπ Ρ]εγαπιααε 1π Ηπίεογαπι εχίγεπιῖς ᾳπαε (Παἴπος 

Γαπί ἆαο απῑάεπι Ἱπ Ἰοησϊιαάϊπεπι, ἅἄπο Υετο 1π ]α αᾱἵ- 

ηεπα Υε]φπα νε] [οἶαπι Παπιεηπ οοπρετῖέας, α παπι 1ρ[άπι 

ἵταπια Ππια] εᾱἆ οκίγεπιαπα πίᾳαε πο Γεηυ]ίασ γε] ἵταπι 

[οἷα πε Παπιῖπε, Ῥγθείεγεᾶ νεγο αὐί α1ἴεγαπ] ΘοΓΗΤη φας 

οοπιπηεπιοταία [ωπῖ εχίτεπιο ππο]]ο Ιπουπαδίε απί ουἆαπι 

Ρατ Ἱπουπιβί, αἴεταπι γετο ἵἱχαπ[οεπάϊξ.  Ἠυ]ισπιοᾶί 
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δ᾽ ὑπερεκπίπτει. τῶν οὖν τοιούτων ὀθονίων αἳ κεφαλαὶ τῆς 

ἑλίξεως µαλακώτέραι τῶν ἑτέρων εἰσὶ κεφαλών, ἐν αἷς ἐξισοῦ- 
ται µέχρι τοῦ πέρατος ὁ στήµων τῇ κρόκη καὶ τῇ τούτων 
µαλακότητο, τοὐναντίον οἶμαι κατὰ τῶν προσηκόντων, ἑλη- 

λιγμέναι μὲν, ὡς ἔφη, σκληραί. βέλτιον ὃ) ἡν εἰρηκέναυ, 

μη µαλακαὶ, καθάπερ ἔμπροσθεν περὶ τοῦ ἄμματος έφη, 
μὴ μέγα. τὰ γὰρ ἐἓν τῷ µέσῳ τῶν αμετριῶν, ὡς ἔφην, 

Σἰώθασι δηλοῦν ἀποφάσκοντες ὁποτερανοῦν ἁμετρίαν. τὸ 
μὲν οὖν εἶδος σκληρῶν τῶν κεφαλών εἰρημένων οὕτως ἄν 
τις ἀκοίσειεν πιθανώτατον τῷ γξ μηδὲν ἔχων ἄλλο, μηδὲ µὲ- 
τρίως πιθανὸν εἰπεῖν καὶ τῷ τὴν εἰρημένην ἁμαρτίαν ἐν 

τοῖς ὀδονίοις ἐν ἄλλῳ λόγῳ μηδενὶ δεδηλώσθαι πρὸς αὐτοῦ. 
τὸ δὲ ἁμαλὲς δηλοῖσθαι μὲν τὸ κατὰ πᾶν ἀπαραλλάκτως 
ὕμοιον. }γίγνεται δὲ τοῦτο μήτὲ σκληρᾶς 3 πλαευτέρας ἓν 

αὐταῖς τινος οὔσης μήτε µαλακωτέρας 1 στενωτέρας 1 

λεϊπόν τι καὶ διαβεβρωμένον ἐχούσης. ἔδοξε δὲ καὶ πάνυ 

καθάώπερ ἐπὶ τῶν παρυφασμάτων. ᾖ{ίγνεται δὲ τὸ εὐκρινὲς 
ἐπὶ τῶν τεταµένων ὁμοίως ἐν ἅπασι τοῖς μέρεσυ καὶ κατὰ 

Ππίεοταπι [ρῖταφ οαρίία αἰς οαρ]Ηδρας πιο]]οτα [απ ἵπ 
απἴρας οἆ εσἰτεπιαπι πἶσαε [απιεα Ίταπιαε αἀαεφπαίαν εἴ 

Ἡογαπαῃ πιο]][χεί οοπίγατίθπα ε[ε αγχίτοι ἀεοεπῖει ΡΙΟΠΊΘ- 

ταίατασι, πἳ ρτοία]ὰ, ἀαγ]επι. βαϊῖας απίεπι εγαῖ ΡΤΟΠΠΠ- 

οἶα[ίε ποπ πποἰίες, (πεπιαάπιοάαπι [αρετῖας ἆᾖε ποᾷο Ῥτο- 

παποϊαν]ξ, πο ππαβπµπι. Ἴναπι 4παο Ιπίεγ πεοπιπιοάεταία 

{απί πηεαῖα Ρτοαί τείμ]1, αἰγαπιοπΙπ(πε 1πουπιπποάετα[1ο- 

Πείῃ πεβαίΙοπθ ἀεοίατατο οοπ[αεσεταΠε.  Ῥρεοῖοπι Ιβδίίας 

οαρίίαπι απαε ἆυτα Ρτοπιποίϊαία Γαηῖ απῖδηπε ργοβαδ{Π[- 

πιαπι αεοερετῖῖ, ἴαππι ᾳποά πα] α[αά πε πιεάΙοοτ]{ίες Ρτο- 

ῬαΡι]ε ἀῑοεπάωππι Ἰαρεαί, ἰππι ᾳποᾷ Ρτοπιποϊαίπ εΓΓΟΣ 

οἶτομπι Ἰπίεα 1Π α]ο πα]]ο ορετε αΏ Τρίο εχρ]ὶοαίας {αε- 

τῖ, Αεπα]ε τετο βρπ]ῃοατί Υυ]ῖ φμοά 1π Μοίο οἶίτα ἀῑ[οτ]-- 

τηεπ βπι]]ο ο[. 1ά Πἱ απ Ππίεογηπι ρανς πι]]α ἀπτίος 
αμί πΙο]ΙΙος ϱ[Ι ααἲ ημ]]α Ἰαΐίογ ααί απσα/[ίου εί ΕΠδί πμ]]α 

0415 ουἱάφπαπι απο ἀ4ε[ί ααἲ οογτο[απι {1 [ογμαίατ, Δί- 

απο 14 πιαχῖπιε νε]αῖ 1π ἰεχέωτῖς νΙαπι εΠ,. Εἱβποίᾳ 

ψετο Επηϊ, 4ΠἨπι Ῥεγαεπε 1π οπιπ]ηας ραγσας εχἰεη[α 



ΚΑΤ’ ΤΙΗΥΡΗΙΟΙΝ ΈΤΗ.4. ΖΠΟΜΝΗΜΑ 5. Ππττ 
Εά, σμοσί, ΧΙ. [ο7 68. 1 Γὰά. Ὀαί. Ῥ. (083.) 
τὶ μὲν οὐ πει οκον Ἠ πεπογµένων, κατὼ τὶ δὲ ἐνδεδι- 

πλομένων Ἠἢ) ἐπειλιγμένων ἀκουσύμεθα, 

(}.. 
.ἳ 4 Ώ / 3 

Τα δὲ δὴ μέλλοντα ἀποπίπτειν, κακίω ταχέως ἀποπεσύντω», 
Δ 4 « / “5 ΄ 2 ῃ 

τα δὲ ως μήτε πιεξειν µητὲ ἀποπίπτειν. 

3 η ε ο Π ’ 3 . “ . 

Σολοικὸς μὲν ἢ ἑρμηνεία πάντως ἐστὶν, ὅπως ἄν τις 
3 ΄ - ’ 3 3 . 

ἀκούση τῆς λέξεως. τὸ γὰρ ἀποπεσύντων, ἐάν τὲ κατὰ τὴν 

τῶν ᾽4ττικώὠν συνήθειαν εἰρῆσθαι νοµίσωμὲν, τών πτώσει 

γενικῇ τῆς µετοχῆς πληθυντικῆς χρωμένων αντὶ τοῦ προσ- 

τακτικοῦ πληθυντικοῦ προσώπου τρίτου, ὁμοίως τῷ, Ίπποι 

ὁ᾽ ἐς δόλιχον παριόνιων, ἐάν τὲ κατὰ τὴν γενικὴν πιῶσιν, 
” 3 3 ” 3 { ” , 

ἅπ᾿ εὐθείας τῆς ἀποπεσόντὲς, σολοικιοῦμεν. γενήσεται γὼρ 
ἡ λεξις κατὰ μὲν τὸ πρύτερον σημαινόμενον ἀκουόντων ἡμῶν 

τοιάδε, τὸ μέλλοντα ἀποπίπτειν, κακίω ταχέως ἀποπεσέτω-- 
3 Δ ΄ 3 ’ / 3 3 ε 

σαν εἰ μὴ βού- [ὅ8 ] λοιο αποπεσέτω, πάντως ἐστὶν, ὡς 
3 ι) 3 ’ ” .) ’ 3 -” 4 ” [ή 

ἐπ᾽ ουὐδειέρῳ τῷ τα μέλλοντα. ἓν τῷ δὲ τοῦ πληῦθους 

[απῖ Ππίεα, πεφιε α]ἶᾳμα  ρατίοε Ῥοττεοία ααὶ Ἱπιρ]ίσαία, 

α]ίετα γετο ἀπρ]ίοαία ααῖ Ἰμγο]αῖα αοεἰρῖεπιμ5. 

ΧΧΠΙ. 

Ρτοἱαρ/μγα [απε, Φµµπι οἶίο ργοεἰἆμπε, ἀείεγίοτα [μπῖ, [εὰ 

Άαες ἴία, μὲ πεφιε ρτεπιαπὲ πεφιε γτοεϊάαπι. 

ἁ 
Πποοπάϊία ο α]άεπι οΓΑἴΙΟ ΟΠΙΠΙΠΟ ε[ὶ, ᾳποπιοάοςππατιε 

απ ἀῑοιίοπεπι ἀποπεσόντων φμμπι ρτοοϊάμπε αεοεροτῖῖ. 

Ἱαπι ῄτε Ῥτο Αἰίίοογυπι οοπ/[μείιιάίπε ργουμηοϊαίαπι ε[[α 

αΏσύΓεΣΣ, αυ1. εα[ιπ ρεηϊ αχ νίπα Ρραγιιοιρ Ρἱγα]επι Ρτο 

ἱετίῖα ρἱήγα]15 Ἱπρεγαἰ1νὶ Ῥρετίοπα α[ατραπί, Ἠπῖο πιοάο 

Πο] εηιῖ. αἆ Ὦο]]εμαπα βοοε[εταπ!; νε Ίπ ϱεπῖ]νο σα[α 

ἃ τεοείο ρτοἰαρ[, [οἱοεοί[πιαπι θάΙεΓΗΠΗ. 9 ἨΠαππαπε 

πος {π ρτοτὶ. βσηϊβοαίο εἀοσθαπας, 18] Ραΐπγα ε[ οΓα- 

11ο: ῥτοἰαρ{μγα Φμµπι εἴιο μγοσίάμπε, ἀειετίοτας ΠΙΠ πᾶ- 

Ίαετί ἀεο]άααῖ, αποᾷ γτοἰαρ/μτα ἀῑσίῖο πειῖγο 1π 6επετε 

Ρ]απα Πἴ. Ὠοο ααίεπι ἵπ ΠΠΠΙΘΤΟ που] ά1Η15 Δορερίηα 

ο“ 



ας 

778 Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ πο ΙΠΠΟΙΚΡΑΤΟΙΣ 

Εὰ. Οµατι, ΧΠ. [58.] Εά, Ρα. Τ. (051.) 
αριθμῷ ληπτον ἑλληνιδεἳ τῷ ῥήματε ζεύγνυσιν ἐν τῷ ἑνικῷ 

καὶ πληθυντικῷ. κατὰ δὲ τὸ δεύτερον σημαινόμενον ἡ λέ- 

ἕις ἔσται τοιάδε" τὰ μέλλοντα ἀποπίπτειν κακίω ταχέως 

ἀποπεσύντων αυτών. ἄμεινον ὃ᾽ οὖν ἦν γεγράφθαι τὴν ῥῇ- 

σιν οὕτω" τὰ δὲ μέλλοντα ἀποπίπτειν κακίω ταχέως ἄπο-- 

πεσόντα καὶ δῆλόν ἐστιν, ὥσπερ ἐξ ἄλλων τινῶν, οὕτω κκ 

ταύτης τῆς λέξεως, ἓν τὰ τοῖς κατ ἀληθείας μὲν οἷς τὸ 

βιβλίον τοῦτο πρῖν ἐκδοθῆναι, καὶ διὰ τοῦτο τῷ μὲν αὐτοῦ 
τοῦ γράψαντος αὐτὸ παρὼ γράμματος ἑνὸς ἢ δυοῖν ἀφαίρεσιν 

ἢ πρόθεσιν ἢ ὑπάλλαξιν ἁμαρτόντος, οἷα πολλα συγγρά- 
ᾳουσι" τὰ δὲ ὑπὸ τοῦ πρώτου βιβλιογράφου διὰ τὸ τινὼ 
μὲν ἀσαφέσι γράμμασι γεγραφότος αὐτοῦ τοῦ συνθέτου, οὐ 
χεῖρον τασαφώς, ἀλλὰ σεοχασάµενον ὀρθῶς οὐδαμῶς ἁμαρ- 
τάνειν, τινὰ δὲ τοῦ χάρτου κοπέντος 3) κατά τινα ἄλλην 
περίστασιν απολουµένου τοῦ γράμματος ἢ) συγχυθέντος" ἴσως 

δέ τινων καὶ κατὰ τὸν ὀνομασθέντα μεταγραμματισμὸν ἅμαρ- 

τηθέντων ἕκ τινων μἐταβαλλόντων ἐκ τῆς παλαιᾶς γραφῆς 

εἰς τὴν ὑστέραν γεγραμµένην πρὸς τοῦ παλαιοῦ, πλῆθος 

6παεςο νερο Ἰπηρίίατ 1π Ππρι]ατί εἰ Ρ]υτα!. Ἰπ αἰ[εγο 

νετο βρηϊῃοαίο Ἠ]αδπιοςΙ εἰ οτα!Ιο: Ρτο]αρί/αγα ἀείεγίογα 

Γαπί 1ρῇ5 οιίο Ῥγο]αρεπ!ῖρας. Αἴ [α[ῖας [απο Τμἲ Πο ἴεκ- 

παπα [ογἱρΏίζε: Ρτο]αρίατα ἀείετίοτα [απί, (ΠΠ οἶίο ῥτο- 

εἰάαπί. ΕΙ απεπιαάπιοάιπα εκ αἰῑις απἰδαςάαπι, ία εκ Ίαο 

ογαΐϊοπο οοπ[ρίἰοπΏπι εβι Ἠππο Ἠβγασ, Ρτίαδααπι Γα[Τοι 

εδ Της, τεῦιας α νετ]αίε αἰ]επῖ [οαἰιήζε, ρτορίθγεα Ρραγίἶπι 

ααϊάεπι αι Ἠππο Ἠβγηπι [ογΙρβί Ῥτας Ἰίεγαε πηῖας νε] 

ἁπατυπι ἀείγασίῖοπε επί αἀάτῖοπε επί Ππιωίαοπθ ΘΓΓΟΓΕΒ 

αἀπῖΠί απαίες πια]ίος οοπ[ογ]ραπί. βΡατίϊπι νεγο Γεεαπάας 

Ῥίρ]οσταρ]ης, απιοά φπαεάαπι οῬ[ομγῖς Πτεγῖ αποίος 1ρ[ε 

Γετῖρι]ς πιαπάανετῖῖ, ποη πηπας οΡίουγα, 1πο πυ]]αίεπις 

τεοίε οοπ]ϊοῖεης αὗεγγαναί, Ῥατίϊπι οἰατία ορίταπσαία απί 

Πίοτα Ἰαμε[ασίαία αιαἲ α]ο αποάαπι ΠηΙῃΠγο σαΐα ομΗεταία: 

Γοτία[ις αιίέπι αιοά ποππιι]]1 ἵπ αρρε]]αία Πεγαταια ἴγαδ-- 

ΡοΠιίοπε ρεοσανετίηέ, α]ῆφαπε αιοά εκ Ῥτϊ[οα Γογρίυγα ἵπ 

Ροῄεταιη [οτρίυταπι α νείεγῖ ἀϊῑνεγ[απι οΟΠΙΠΙΠΙΒΙΠΙΟΠΕΙΗ {6-- 

οενϊπί; εχ 5 οπιπῖρας Πέ τί εγγογππα πμ] Ππάο πο ]ς 
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Εά, Ομασι. ΧΠ. ἴσε. 1 α σπα, Βα[. Ύ. (688.) 
ἁμαρτημάτων ἐκ τούτων ἁπάντων ἐν πολλοῖς τῶν ανειγρά- 

σων ἠΘροίσθη. περὶ μὲν δὴ τούτων καὶ ἅπαξ ἀκούσαντα 

μεμνῆσθαι προσήκει, μακρὸν γὰρ ἂν εἴη καθ ἕκαστον τῶν 

ἁμαρτημάτων λέγειν τὸ αυτα. συγχωρήσαντες δὲ τὴν ἆνα- 

µάρτητον λέξιν εἶναι τοιάνδε, τὰ μέλλοντα ἀποπίπτειν κα- 

κίω ταχέως ἀποπεσόντα ζητῆσομεν ἐπὶ τίνων εἴρηται, πό- 

τερον ἐπὶ μελῶν τινων τοῦ σώματος ἀποπίπτειν μελλύνιων 
ἢ τῶν ἐπιδέσμων ἢ τῶν ἐπιτιθεμένων τοῖς πεπονθόσι µέ- 

ρεσιν. ἕνεκα τῆς ἰάσεως, ἅπερ ἐσιὶ καταπλάσµατα καὶ Φάρ- 

µακα, μοτοὶ καὶ βρόχοι. παρὰ }ὼρ τὼ τρία γένη ταῦτα 

τοιοῦτον οὐδὲν φαίνεται δυνώμενον ἀποπίπτειν τῶν πασχόν- 

των σωμάτων καὶ μέντοι καὶ λέλεκταυ τοῖς ἐξηγησαμιένοις 

τὸ βιβλίον ἕκαστον αὐτῶν, οὐ μόνον τὰ τρία. καίτου γὲ εἴ- 

περ ἕκαστον ἔδοξεν εἶναί τινε πιθανὸν, ἐνεδέχετο καὶ πάντα 

δόξας" ἐμοὶ δὲ μοτοὶ μὲν ἢ µύνου πολλάκις ἐντεθέντες, ὡς 

ἐπὶ τῶν αἱμορῥαγιῶν ἢ Καὶ φαρμάκοις τισὶ περαδέντες ἢ 

ἔξωθεν αὐτοῖς ἀνιὶ κρίµατος ἐπιβληθέντες οὐκ «ἀλόγως 

ἀκούεσθαι δοκοῦσιν ἐν τῇ προκειµένῃ ῥήσει. προσήχει γὰρ 

1π εχεπιρ]ατίρας αοοἁπιω]αία Πἲ, ΟαΙ Ῥτο[εείο ἆα ή εἰ 

Γεπιε] ἀ1[εγενα αιἀϊνοτίε, επι πιεππΙ[Πε ἀεοεῖ, ἵπ Πησιι-- 

16 επῖπι εττοτίρᾶς εαἆεπ] τερείετο Ἰοησαπι ε[, Όοποεάεπ- 

Τε5 αμίεπι Πποογταρίαπ Ἱεχίηπι ε[ῇε Ἠα)αθπιοᾶί, ρτο]αρ[ατα 

[απε αὐππι ο]ῖο ργοοίάαπε, ἀείετίοτα [απὲ, Ππααίγεπμς ἆθ 

αὐῖρις Ἠαεο Ρτο[εταπίατ, παπι ἆ4ε ααρακάαπι οογροτῖς 

Ρατιῖραφ, απ 4ε Τα[οι] απῖ ἱορῖοῖ 4ηάο ρατδις α[Πεοίῖ5 

αἆ ουΓαΙοπεπι εἀπιονεπίασ, ο]ας [ογίῇ [απί οαἱαρ]α[αιαία, 

ππεά]οαπεηία, Ἰπαπιοπία εἰ Ἰαᾳπεί, ΊἈάαπ Ρτβείεγ Ίπεο 

{τα σεπετα Ἰπα]αδπηοςἱ ππ]]ππι οοΠ/[ρΙοᾶίαγ οἆμοά αὐ α[ε- 

οἵ οοτροσ!ῦτιδ οχοϊἆεγαο να]εαί. Αίαπε εἴῑαπι αἲ Ία]ας 

Ἠρεί Ππιεγρτε ρα εοτΙ Ἀπηπιααοάφπε εκριἰσαίμπι εῇ, 

ΠΟΠ [ο]α ἰτία, ϱπθπιααπι Π ου Πηρι]α ρτοβαΡί]ία ε[[ο 

αρραταετ]πί, οπηπ]α 4ποφπε ν]άετὶ ροίεγαη!. Αἲ νετο πμ 

Ἰπαπιεπία ϱπ]άεπη νε] Το]α [περε, αἱ αἆ [αησαϊηϊ Ῥτοῇι- 

νίαπι Ἱπιροβία νε] εἰῖαπι πιεζΙοαπιεπ{ῖς απΠρακάαια ἀπρηία 

νεὶ οκἰγ]η[εσας 1ρῇς5 αἆ Τεππογαπη αἁπιοία, ἩοἨ Ῥταείες 

ταΏοπεπι Ἰοο 1π {εχία ρετοῖρί νΙἀεηίαν. ΟὈοπάμοιί επῖπι 

ΑΦ 
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Εὰ. Οµατι, ΧΙ. [28. 59.1 Εά. Βαϊ, Υ. (682.) 
Φ Ν . ” - , 5 .) ι) - ᾳ 

αὐτοὺς αἀποπεσειν μὲν πάντως, οὐ μὴν αποπέσειν ταχέως, 
ος 3 Γ ἳ ΄ 3 Ελ...) .] αά 3 ’ 

ὥσπερ οὐδὲ τοὺς βρόχους, αλλ ὅταν ακριβως ἐκπυῆσαντος 

τοῦ µερίου σὰρξ ἐπιτραφῇ τὲ καὶ περιτραφῇ τοῖς αἵμορῥα- 

γοῦσιν αἀγγείοις. ὠὡσαύιως δὲ καὶ τὰς απὸ τῶν καυτηρίων 
Ἀ ΄ - 3 ΄ 

1 φαρμάκων καυστικῶν γενομένας ἐσχάρας, οὐ χρὴ ταχέως 
3 νά 3 λ η / η ς 
ἀποπίπτειν, ἀλλὰ μιτὰ πολλὰ φάρμακα τὰ μὲν ὑγρὰ σηπε- 

“ς ΄ 

δονώδεσιν ἐκχεόμενα, τὰ δὲ ἐπιπατιόμενα ξηρὼ, τὰ δὲ κατὰ 

σπληνικῶν ἢ ὑδερικῶν ἐπιτιθέμενα µέγάλως ὀγίνησιν, ὅταν 
κ 2 Π . »” 3 

μὴ ταχέως αποπέσηῃ' καὶ κατὰ ἄλλων δὲ µορίων καὶ δια- 

θέσεων ἐπιτιθέμενα φάρμακα τῶν ἐχεκόλλων ὀνομαζομένων 
ε) ΄ ’ 

ὀνίνησι μεγάλως χρονίζοντα" καὶ γὰρ ἐπὶ καταγμάτων καὸ 

μασχαλών ὀλισθημάτων συνεχώς γεγνομένων, ἔτι δὲ ποδα-- 

γρικών, ἰσχιαδικών τε καὶ νεφριτικών καὶ πάντων ἀρθριτι- 

κών, κἐφαλαίας τὸ καὶ ἄλλων οὐ: ὀλίγων ἐπειράθημεν ὠφὲ- 
λούντων φαρμάκων, ἓἰ μὴ ταχέως ἀποπέσοι. τούτων δὲ 

αὐτῶν ὕσα μὲν ἐχέκολλα καλεῖται, διὰ τὸ δυσαπολύτως 
. ” Γι] -” / ” . Σς - ” 

κἐκολλῆσθαι καὶ τοῦ χρώματος ἐχεσθαι, [59] οὐδεμιᾶς ἔπυ- 

οα Ρτοτ/ις ἀεοίάετε, ΠΟΠ {απιοἨ οἶίο Ρτο]αβί, απεπιαάπιο- 

ἆππι πεφμε Ίαᾳαθοδ, [εά απππα ρατίῖ [αρρυταί]οπθ Ρρεταοία 

οαχο Ρτοὐμοία {αετίί εἰ οἶτοα γεηας [απραίπεπι {απάεπῖεβ 

Ἰπογενεχῖῖ, Αίαπε εοἆσπι πιοάο ογ[ία5 α οαυ[εγ]ῖ απ 

πηθάἸσοπιθηῖς Ἱπαγεπῖθας ἱπάιοίης οἶίο οαἆετε ποπ οροσίεί, 

{εὰ πια]1ῖ5 Ρο[ι αἀπιοίῖς πιεάἰςαπιεμ!15, ᾳπαε ραγίαπα Πα]άα 

Ρυϊγε[οεπῖθας ρατδας εΠαπάσπίας, Ῥατίϊπι ατίάα Ύ1αε 

Ἠεπο[ίς αιἲ Ἠγάτορϊοῖν ἱπιροβία ΠΙᾶΡπορετε Ῥτο[απί, α πάπα 

οἵίιο ποπ Ρτο]αραπίας. Όμσας οεἰεγῖδ ᾳποᾳιο ρατῆδις εί 

αΠεοίῖρας Ἱπιροπαπίαγ πιοάιοαππεηία ΕεΧ εοΓΙΠΙ 6εΠετε ᾳπαθ 

σα ϊπο[α εε]εσο]]α ποπιϊπαπίατ, { ἅῑα ππιογεπίαχ, αἀπιο-- 

ἀμπι ]αναπί,. Ἐτεπῖπι αἆ {γαοίαγας εἰ ΑΓΠΙΟΓΜΠΙ Ιαχαϊίοπες, 

ααθ πηπ]ίοίῖ]ε οβοτίπμίης, Ρταείεγεα Ροάαρτῖσος, Ι[ομ]αά]- 

ο05, περ]σῖί]οο εί ΟΙΠΠεΘ ατίμγ]{1οος ογμο]αία5, οερμα]θεας 

φπσφμθ εἰ οείεγο ποἩ Ῥάμςος αΏεοίις πιθάἰςμπιεπία ο0ἱ1- 

τα)/Τε εσρετᾶ {απιας, ΠΠ οε]ετίας ἀθοίάετηῖ. κ 118 

απεπι 1ρ]ς ᾳπβεοάπαε η νοοαπίας, αποά [ο], 

ἀϊ[βοῖ]ε αρσἰιπαία Επί, οἱ «οτγροτῖ αἀ]αετε[σαπί, π]]απι 
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Εά, ματι, ΣΠ. [29.1] 9 ΓΕ. Βα[,. Ύ. (6088. 084.) 
δέσεως χρήξει. τινα δὲ εἰ μὴ κρατοῖτο πρὸς τῶν ἐπιδέσμων 

ἀποπίπτει, περὶ ὦν νῦν ὁ λόγος ἐσεὶν αὐτῷ. φησὶν οὖν τὰ 

δὲ ὡς μήτε πιέδεν μήτε ἀποπίπτειν, ὡς εἰ καὶ οὕτως ἂν 

εἶπεν" ὕσα δὲ μὴ συμφέρἐι φάρμακα ταχέως ἀποπεσεῖν, 

ταῦτα ἐπιδεῖν οὕτως, ὡς πιέξεοθαι μὲν ὑπὸ τῆς ἐπιδέσέως 

τὸ πεπονθὺὸς µόριον, ἀσφαλὼῶς δὲ κρατεῖσθαι τὸ μὴ αποπί- 
πτειν ἴσον δίναται. τὸ μὲν οὖν τῶν ἔδωθεν ἐπιτιθεμένων 
αυὐτάρκως ὁ λόγος ἐξίσταται. περὶ δὲ τῶν μερών τοῦ σώ- 

µατος ἐφεξῆς ἴδωμεν, εἰ κἀν τούτοις ἀἆληθές ἔφτιν ὅσα 

μέλλει πάντως ἀποπεσεῖσθαι, ταῦτα χρὴ μήτε ταχέως ἀπο- 

πεσεῖν. ἔνιοι γὰρ οἴονται ψευδῆ τὸν λόγον ποῦτον ὑπὸ τῶν 

σεσηπύτων ἐξαπατώμενου μορίων, ἃ διὰ ταχέων ἐκκοπῆναν 
προσήκευ. τοῦτο μὲν ἀληθές ἐστιν αὐτὸ καθ᾽ ἑαυτὸ λεγό-- 
µενον, οὐ μὴν ἐκείνω γὲ μάχεται, διαφέρει γὰρ πάµπολυ 
τοῦ μέλλειν τῷ δεσθαι τῶν ἐκκοψάντων αὐτύ. πολλάκις 

7ὰρ αἀποσχίδες ὁὀστῶν μαὶ λεπίδες ἀποπίπτου- (681) σιν 

ἐν τῷ χβόνῳ καὶ βέλτιον αιταῖς ἐστιν ὑπὸ τῆς φύδέως 
ὠθουμένοις κατὰ βραχὺ τὴν ἔκπτωσιν ἔχειν ἓν χρόνω, οὐ 

ἀεΙιραίίοπεπι ἀε[μάεγαπί, Όπαεάαπι νετο πΙΠ {α[οῖῖς οοἩ-- 

Ὠπεαπίητ, ἀεοϊάππε, 4ε ααἴριας 1ρΡΠ παπο εβ ογαΓῖο. Βι- 

οἷῖ Πἴαφπε: [εὰ Ίαεο ἴτα μὲ πεφµε ΡΓέΠπαΕ πεφµε ρτοεϊάαπες 

4ο ΠΠ 4ποφμε Ια ρτοπαποϊανεγϊ, ΌὉπαεομπ(ιε ΥΕΤΟ Πιθ- 

ἀϊοαπιεηία οἴῖο Ρτοοϊάετε ποἨ οοη{ετε, Ίαεο Πα νἰηοϊεπᾶα 

{απῖ, αἱ α ἀε[ισαίίοπε ρατ5 αΠεοία ποι οπετεῖας, Γεὰ Άγπιε 

οοπ{Ἱπεαίασ, αποᾶ Ρείαεφιε να]εῖ αο ποπ ἀεοίάετο, Οποά 

ϊριίαν αἆ εα [ρεοίαῖ πιειοαπιεπία απαε {οτῖ αἀπιονεηίαχ, 

14 [ας εχκρ]απανΙϊτ ογαίο. Ώο Ρατῆρας αμίετ οοτροτ]θ 

ἀεῖπσερς Ρεγ[ρἰοίαπιας, Πω εἰβ Ἰῖ γεταπι ε[, φααεοιή- 

αὖε οπΙΠῖπο Ρτο]αρίατα [αηῖ οε]ετ]ίεγ ρτοἱαὈῖ που οροτίεαί, 

ἸΝοππαΙ Παιϊόάεπι Ἠαπο οταΙοπεπαι {α]ίαπι εκι[Πππαηε Ῥρι- 

ἱγε[οεπρας ρατῖρας ἀεοερίϊῖ, ᾳπὰς οεἰεγ]ῖεν εχεἰἆεχε οο]Ι-- 

νεπί. 1ά αυίεπι [απε ᾳποά ρτοπαπεϊαίατ ῥρεν ἴε γεταπι εβ, 

ΠΟΠ ἵαππεηπ 1 τερασπαί, ὨΠετε επίπι πππ]ίορετε αποά 

Ρτο]αρ/ατηπι εΠ αἳ οο ᾳποᾶ εχείἆεγε οροτἰεῖ,  Φαερε ΠαΠι-- 

ᾳσε οπανπ Γομιάῖα εἰ [η παπιίαε {εΠΠρΟγε ἀεοϊάπηϊῖ, Αίθιε 

Ρτοεβαέ ρία α παϊυτα Ἱπιρμ]ία ραυ]αμπι  ἀαίο {έπιροτθ 
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διὰ φαρμάκων ἐρεθισθεῖσιν ἢ δι ὀργάνων ἐκλυθεῖσιν. ὅσα 

γὼρ ὑπὸ βίας ἀθρόως ὑποσπᾶται, συριγγώδεις ἐργάδεταυ 

κοιλότητας, ὕσα δὲ ὑποφυούσης ἤτου πωροειδοῦς τινος 

σαρκὸς ἐκπεσόντων, τῆς ἐκπτώσέεως δεοµένων εὐθέως φαίνὲ-- 

ται πλήρη καὶ διὰ ταχέων ἐπουλοῦνται προσαχύέντος αι- 
τοῖς, µὲτρίως Σήθαίνοντος καὶ στύφοντος φαρμάκου. καὶ 
φἑυρώδη δὲ τινα καὶ ἐμενώδη σώματα πολλάκις ἐκπίπεει, 

διαπυΐσκοντα μὲν ἀκινδύνως ἐν χρόνω πλείονυ κατὰ βραχὺ, 
βιασθέντα δὲ ὑπὸ φαρμάκων βιαίων, γουν δριµέων ἢ δι᾽ 

ὀργανου τινὸς ἢ διὰ τῶν ἡμετέρων δακτύλων ἀποσπασθέντα 

συµπαθείας ἐπάγεται τῶν ὑπολειπομένων μορίων καὶ φλε- 
γμῆναυ καὶ πυρέξαι καὶ παραφρονῆσαι καὶ σπασθῆναι. ἐπὶ 

τὸ λοιπὸν μὲν οὖν δη καὶ τρίτον ἀφικόμεθδα γένος τῶν 
λεγομένων αποπίπτειν, ὅπερ ἐστὶν ὡς Φήθησάν τινες, οἱ ἐπί- 
ῥεσμοι. τούτους οὖν φασιν, ὅταν ὧσι χαλαροὶ καὶ μέλλωσε 

πάντως αποπίπτειν, ἄμέινον ἐν πλείον χρόνῳ τὴν ἀπό- 
πτωσιν ἔχειν, αλλ᾽ ἔστι τοῦτο ψευδέ. ἄμεινον οὗ κατὰ 

χρόνον αποπεσεῖν κακώς περιβεβλημένα τοῖς πἐεπονθόσου µο- 

α παπα ππεζΙοθηιεη[ῖ5 εχοϊἰαία αιί ἀἰ[Πο]αία Ππβγαπιεη!]ς εκ- 

οἰάετε, ΊἈᾶπι ϱπαεοαπφαε νἱο]εηίῖα οοπ{ετίῖπι ἀῑνε]απίαν, 

Ββι]ο[ας οαν]ἰαίες εῄβιοϊααῖ, ΌὨυάαεομπααθ Υεχο απῖ οα]]ο 

αοάαπι αιί οατηε [ωρογε[οεπίε ῥτο]αρίατα ῥρτο]αρβοπεπι 

ἀε[ιάετααί, 4 παπι ΡΣΙΠπΙαΠι ρίοπα οοη[ριοϊαπίασς εἰ οἰσαίτῖος 

οε]εν]ίε; οῬράιουμπίας, 1ρῃ9 αἀπιοίο εχ[ιεσαηίε εἰ αἀβτίη- 

δεηίο πιεάἰοαπιεηίο, ΔΙ πετνο[α μαεάαπι εἰ πιεπιΡταπο[α 

οοχροτα [αερίαθ εχοϊἀμηῖς οἴίτα οαἰάεπι ρεχίοαίαπι πηβ]οτί 

ίεπιροτε Γαρριχαπίία: νελεπιεμΙοτῖραδ νεΓοΟ πιε(Ιοκπιεῃ {18 

Ώνε αοτῖρις οοβοία αιί Ἱηβταπιεηίο α]ἴηιπο ααἲ ποβτι ᾱἷ- 

Σ:{15 ανυ]ία τε] ἁαγαπα ρανίίαπι οοπάο]εηίϊίας οἱ ἹπῇΠααιπηᾶ- 

11οπες, {εῦγες, ἀε]ϊγία οἱ οοπνι]Ποπες Ιπνελμηῖ. «ο απ Υετο 

αἆ τεἰίααυπα Γενί μπιημε ἀ4ενεηΙιημδ ΡεΏᾶ5 ΘΟΓΗΠΙ ᾳµΔθ ΡΤΟ- 

Ἰαῦί ἀἰκίαιαδ, οἱαε [απῖ, αἲ που] Ῥ]αουί, {α[οιας. 

Ἠας Ιρίίας αμα Ίαχαε εἰ ργο]αρίατας {αηέξ, οπιπῖπο ἀεοὶ- 

ἀετε ργο[εγαπί, αμα Ἰομρβίογί {ειμροτε ρτοἱαρβοπειπι λαβεγθ 

πιαρῖ οοπάμοῖῖ. Ύεγιπι Ἴιοο {αἰζαπι ες Ρταείίαι επῖηι 

αια]ς Ιηγο]ηίας α[[εοιῖν ραγίρας {α[οἱᾶδ ΠΟΠ {ΕΠΙΡΟΥΕ, [εά 
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οἱοις, ἆλλ᾽ ὅτι τάχιστα” μᾶλλον δὲ οὐδὲ ἀναμένειν ἀποπὲ- 
σεῖν αὐτὼ προσῆκεν, αλλ αὐτὸν ἐν τάχει λύσαντα τὴν ἐπί- 

ῥεσιν αὖθις ἐπιδῆσαυ συμµέιρως, ὅθεν ἔνιου τῶν οὕτως 

ἐξηγησαμένων ὁμολογοῦσι μὲν ἄμεινον τοχέως αποπεσεῖν 

τοὺς χαλαροὺς ἐπιδέσμους. ἑλλιιὲς δὲ καὶ οὕτως ἐστὶ τὸ 

λεγόμενον, εἰ μὴ πρὸς αὐτῷ καὶ ἄλλο τε συνυπακούσειεν, 
ὥστε γενέσθαι τὴν ὕλην ῥῆσιν τοιάνδε. τὼ μέλλοντα ἀπο- 
πίπτειν, κακίω τῶν ταχέως αποπεσύντων, τὼ χρόνῳ πλέονυ 

συγκείµενα. συγχωρηθέντος δὲ καὶ τούτου τοῦ ἀποπίπτειν 

οὐ πιθανὸν ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐπιδέσμων εἰρῆσθαι. τίς γὰρ 

αναμένει χθόνον τοσοῖτον ἐν µέλλουσιν ἀποπίπιέιν αὐτο- 
µάτοις, δυνάµενος ἐν τάχευ λῦσαι καὶ ἐπιδῆσαι καλώς; 

ἕτερου δὲ ἐπὶ τοὐναντίον ἐκτραπέντες αληθῆ μὲν εἶπον λό- 

ον, ἐξηγήσαντο δὲ βιαίως τὴν λεξιν. πώς γὰρ οὐδὲ βίαιόν. 
ἐστιν οὕτως ακοῖσαι, τὰ δὲ μέλλοντα ἀποπέπτειν κακίω μέν 
ἐστυ Ἰῶν μὴ ἀποπιετόνιτων. ἄμεινον ὃ᾽ αὐτοῖς ταχέως 
αποπεσεῖν, ἵνα περιγράψαντες ἐν µιᾷ διανοίᾳ τὸ πρότερον 

µέρος τῆς ῥήσεως ἄχρι τοῦ τὰ μέλλοντα αἀποπίπτειν κακίω, 

ᾳπαπι οε]εγ]εχ εχεῖἆἀετο. Ίεφπε γετο 1ρίαε ᾳποβᾷ εχεῖ- 

ἀενῖπί εχ[ρεοίαπἀἆαε [αωὲ, [εὰ 1ρΗ αιιααι Ῥείπιαπα [ο]αία 

ἀε[ραίῖοπε τυτ[απι αἰια ἀε]ίσαίο οοη/ίταεπἆα ε[ι. Ἰπάς 

εογυπα ααῖ Πο εκρ]οανετΙηΐ ποηπι]]1 [αΠμς ε[Τε οοποεᾶιπέ 

Ἰαχαίας {α[οῖας οε]ετίέες εχοίἆετθ, ΌΟποά αμίεπι 18 Ρτο-- 

ημποϊα αχ πι α]απι ε{[, ὨΙΠ αἆ Τε εαηἆεπι τείογαίυχ εξ 

αω]άἆαπι αλά [πια] Πητε]Ηραίασ, μα απῖνεγία οταΙο Πέ 

Ἠυ]αφπιοάῖ: Ῥτο]αρίατα «παπα ἁῑμίϊμς [μρ]ασεπε, ἀείετίοτα 

{απῖ οε]ετίίετ ριο]αρεηίθιαςδ. Ἠοο αμίεπα οοποε[ο, εχεῖ- 

ἀετε εε αἰιῖ {α[οἱἱ5 επαποϊαγὶ που οτεάίατ. ΄Ομῖς εηῖπι 

1η [ροπίο Ῥτο]αρ{αγί {αηίο ἴεππρογε εχ[ρεοἰαί, «ωΙή οέ- 

Ἱεῖίεν {οἶνεγε εἰ οομοίμπε ἀεν]ποῖτε αιεαίὁ ΑΙ νεχο ἵπ 

οοµἱτατίαπι [επἰεηίί8ιι ἁθάιοίϊΙ νογᾶπι αμ1άεια ογαομεπα 

Ρτοίυ]εγαπέ, [εά νΙο]εηίει ἀῑοίίοπέπ εκρ]ϊοαχαΠί. Όπο- 

Πιοάο ΠᾶπΙΩΠθ νΙο]επίππι ΠηΟἩ ε[ βο αοοἱρετεὸ ΑΙ Ρτο- 

Ἱαρίατα ἀείετῖογα «αϊάεπα ΓαΠῖ ΠοἩ ρτο]αβεηθιαδ. ΆῬχας- 

ΠαΓενΙί αιίεπι 1ρῇ9 οε]ετίῖτες εχοῖἆετε, πο ΡχίΟχθ ΟΥαΙ1ΟΠΙ8 

Ρδχίε ἵπ παπα Γεπίεπί]απι οοθγοῖία; Ῥτοἱαρίατα ἀείεγῖουὰ 
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΄ ι 3 ΄ ε ’ 3 ” .᾿ ” ᾽ ΄ 3 

παλιν ὃ αφ ἕτέρας αρχῆς αναγνώμὲν τὸ διὰ ταχέως ἅπο- 

πεσόντων, ὕπερ ἐστὶ ταχέως αἀποπεσέτω. βιαίως δὲ, [6ο] 
3” ε γε. / κ Ν 

ὣς ἔφην, 1] ἐξηγησις αὕτη κατα τὸ καλούμενον σύναρθρον 
- - ε , Π Ν ” .] ” ος 

είδος της ἑρμηνξίας, μξμνημένου µετα τοῦ καὶ ψεῦδος εἶναι 

τὸ λεγόμενον ἐν τῷ καθόλου, τὰ δὲ μέλλοντα αποπίπτειν 
΄ Δ Ν δν 3 ” ” ’ ” , 

κακίω. πολλα γαρ ἐπ αγαθδῷ απὀπτωσιν ἔχει, βέλτιον 
4 3 ” 3 - .,ε 

οὖν ἐστιν, ὡς ἔφην, ἀκούειν ἐπὶ τε τῶν ἔξωδεν ἐπιτιθεμιέ- 

γων καὶ τῶν πάντων ἀποπεσουμένων μορίων εἰρῆσθαι τὸν 

λόγον, ἀποχωρίσαντα ἐπιδέσμου καὶ τῆς ὑστάτης ἄρτι λελε- 
γμένης ἐξηγήσεως. 

κδ’, 

"ων δὲ ἔχειαι ἐπίδεσις ἢ ὑπόδεσις ἢ ἀμφότερα. 

ΠΙροσυπακοῦσαι δεῖ τὰ δὲ ἐἔσειν, εἶτα ἑξῆς ἀναγινώ- 
σκειν, ὑπόδεσις μὲν αἰτίῃ ἀφεσιξῶτα προστεῖλαι, καὶ τὰ 
ἄλλα τῷ τούτων ἐφεξῆς. κέχρηται δὲ τῷ ἔχεται ῥήματυ 
σηµαίνων ὃν αυτοῦ τὸ οἷον ἐφίεται καὶ ἀντιποιεῖταυ καὶ 

Γιπῖ.  ἨῬαν[ας απῖεπι αὉ α]ίετο Ῥεϊποῖρίο οτῇ Ἰεραπιπ: 

αά σπα οε]ετῖῖες ρτο]αδαπίατ, ᾳαοά εβ οἰίο εχοϊἀαπί, 9 

γετο νΙο]επίες, αἱ ἀῑσίπιας, εχκρ]ϊσαίιο 1ρ[8 εχΙβτί Ἰασία 

Πσιταπι Ἰοᾳαμ{1οπῖς Ύπαε ατγοα]αία νοσαίατ, Αίααθ εἰἴῖαπι 

Ἱυ]ας τεῖ ΠΠΙΙ5 ΠΠΕΠΊΟΤΕΝ, {αἱΓαπι ε[ε ααοά 1π ππίνεγ[απα 

ἀῑοίίιν Ῥτο]αρίιχα [απο ἀείετίοτα: πηπ]ία βᾳπῖάεπι αἲ αἱ]- 

Ηπίεπι ῬΓοΙαρΠοπεπι Ἠαρεπί. Με]ῖας ει Ισίίας, αἱ ἀῑκῖ- 

Ώ]Π8, ΡΤΟ 15 φας Τοσῖς αἀπιονεμίαγ εἳ οπιπῖρας Ργο]αρία-- 

τῖφ Ῥαγίβας οχαοπεπα αεοῖρῖ, Ύπαε Τα[οίας εἰ Ρο[ίτεπιαπι 

παρετ εκρ]οαίαπι 1Π{εγρτεϊαοπεπι αβ]1οΙΕ, 

ΧΧΙΥ. 

Φιαε [ρεεῖαι ἀεἰβαιίο αμὲ [μδ]βαείο αμ µέγαφιε Ίχαεο [πὲ 

Ηαεο [απ [αβραπάϊτε ἀεεεῖ, ΄Ῥο[εα ἀεῖποερς ᾿Ἱέρεγα 

ΓαρΗσαιιο΄ ααἶάεπι οαπ[α εΠ, πα αππε αρ[οε[Πεταπί αἀα-- 

σαπίασ εἰ ᾳπβε δείέτα [ε(ααπταν, [ας ααἴεπα ε[ νετρο᾿ 

ἔχεται [ρεείαι, πο Πσαϊβοαϊ 4ἡα[ αρρεβῖ, οσοαρᾶ!, Ἱπεει-, 
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στοχάξεται. ἅπερ αὖ  ἅπαντα- δυνάμει ταὐτὸν δηλοι τῷ 

σίνες αἳ δυνάμεις. εἰσὶ τῆς. ἐπιδέσεως καὶ τίνα͵ τὰ έργα. λέγω 
δὲ ἔργα νῦν οὐ τὰς ἐνεργείας, ἀλλὰ τὰ αποτελέσματα. «κα- 
Θάπερ οἰκοδόμου μὲν ἔργον ᾖ, οἰκία, τέκτονος δὲ σκιµπόδιον, 
ὑφάντου δὲ ἐἑμάτιον. ἐπὶ δὲ τῆς ἐπιδέσεως καὶ μάλιστα 

πῆς καταγματικῆς οἳ μὲν πρὸ τῶν σπληνών ἔπίδεσμου πα- 
ῥαλαμβανόμενου  δύο,. ἕεέρου΄ δὲ μετὰ τοὺς σπλῆνας,.. ἴδιον 
οὖν ὄνομα κατὰ τῶν πρὠτων δυοῖν {πποκράτης «ἔθετο.,πὰς 
ὑποδεσμίδας, αὐτήν τὲ τὴν ὑπ᾿ αὐτῶν γιγνομένην ἐπίδέσιν 
ὑπόδεσιν ἐκάλεσεν.. ἐφεξῆς ἀκούσωμεν αὐτοῦ..λέγοντος ὅσα 

ὀύναται ποιεῖν ἤ τὲ ἰδίως ὑπόδεσις ὀναμαζομένη καὶ. κού- 

νώς ἐπίδεσις. .ἔδει μὲν δὴ κατὰὼ τὴν προτέρον ῥῆσιν εἰρῆ- 
σθαι, τίνων ἕνεκεν ἡ ἐπίδεσις ὑπὸ τῶν ἰατρῶν γἰγνετας 

καθάπερ ἐν ἀρχῇ διαιρεῖται, τὰ μὲν αὐτῆς ἰᾷσθαι λέγων, 
τὰ δὲ. τοῖς ἑωμένοις ὑπηρετεῖν. καὶ ταῦία πώς γιγνοµένη 

τῶν εἰρήμένων ἕκαστον ἰάσεται' πρὺς γὰρ τὸν σκοπὸν. τῆς 
ἰάσεως ἀποβλέποντες ἐξευρήσομεν τὴν. προσήκουσαν ἐπίδε- 
σιν, αὐτὸν δὲ τὸν σκοπὸψ. ἐνδείξεται τὸ Θεραπευάμενον πά- 

αμ, . Όπαο τητ[ας. οπιηῖα Ιάεπα {αομ]ίαίε ἀεο]αναπέ, Ύπαο 

πΙπταπα. απῖ ἀε]σαί]οπῖς νἶχε εἴ απαε ορετα. Ύοσο αιἰ- 

ἴεπι Ππο ορεγᾶ ἨΟΠ ορείαδ; {εὰ α[εοίαδ, απεπιαπιοάμπι 

ἄοπιας αεἀἸῃοαίοτῖ ορι5, {αβσῖ Ἰεοίας, {εχίογῖ γε[Ιπιει-- 

{απ Παφιε 1π ἀε]ισαίίοιε αο Ρταε[ετίῖπι οαϊασιηαί]οα (αἆ 

{ταοίαχας) απίε Γρ]επῖα {β[οίαε ἆμαο ορνο]ναπίηχ, 8ἰϊ8θ νετο 

Ρο[ϊ Ιπ]εοία [ρ]επία. Ῥπορτίιπι ᾳαἰάεπα ποπιεα Ῥεϊπαϊς ἆμα- 

Ῥι9 Ἱπιρο[ιΙί Ηἱρροσχαίες, αμά5 ΗΥροᾶ ε[αη] ἆας Γαῤ[α[οἰοίας, 

Ιρίαπι γετο αααε [185 1ρΠ5 βγαϊίασς ἀεΙραίίοπεπι νοοῖαν]ϊ. 

Δμάϊαπιας ἀείποερς. ἀρίαπι ἀἰοεπίεπι 4μαε Ργβε[ίατε ο αεαί 

[νε Φχορτίε {πβ]ρα[Ιο βνο οοπαπλαπῖίευ ἀε]ὶδαξίο ποβΙηθί{ν 

Ώεοεραῖ Ῥτο[εοίο. Ρτίογε. ᾖεχία. εκρἰσατε πας, οὗ -Εε8. α 

Ὠηεᾷῖοῖς ἀε]ραί]ο.͵ [τπαίωχ.!. Φμοπιοίο Ῥεχ ΙΠπΙΠα ρατί]α6 

εΠ, απ πι α]ίας ααίθεπι πιεάεΓῖ α[εγαξ,, 835. γετο πιεᾷθΗ- 

Ώρας 1η[εγν]το, . μια, Ἠα5 :οἨ. οδυ{ᾳ5. φπα, νΙα, οοπβτπεμάα 

ἀε]ίραίῖο Ργαοάἰοίοχααι απῖοπίαθ πιεάεβίµασ. Αά [απαίϊο- 

πῖ5 Πηιϊ]άεπι {οεοραπ τε[ρΙοιεηπίες. ἀεοεπίειι «4εΠβαίίοπεπι 

ἱπγεπίεπια5, 1ρίαπι ααίεπι {οοραπι οιταμάις α[Περίμο Ἰηφίς 

σΑλΙΕΝΌ6 το]. ΧΝΙΙΙ, ΡΛλΠ8 Π[ε ϱΌ ἆ ἆ 
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Φος" ου μην ὐ “πποκράτης οὕτως ἔραψεν, αλλα περὶ τῆς 

ἐπιδέσεως, ὁποίαν χρὴ γἰνεσθαι διελθωὼν ἄχρε νῦν, ἐπί -τε 

τὼ ἔργα καὶ τὴν δύναμιν αὐτῆς ἦκεν. 

κξ. 
[οἳ] “Ὑπόδεσις μὲν αὐτίη, ὥστε ἢ ἀφεστεώτα προσεεῖλαν 

}΄ ἐκπεπταμένα συστεῖλαι ἢ Κξυνεσταλμένα διαστεῖλαι ή 

5 διεστροµµίένα διορθῶσαι ἢ τἀναντία. 

3 ” , ” ” ” 4 ῃ η 

«4φεστεώτα πάντα καλὲῖ νὺν ὕσα κατὰ φύσιν μὲν 
’ Ἀ 

ἔχοντος σώματος "ἠνωτό τισι µορίοις ἑτέροις ἢ ἐπέψαυσεν 
αὐτῶν. ἐν δὲ τῷ παρὰ φύσιν ἔχειν οὐκέτι φυλάετει τὴν 

- - Δ «/ ΄ 

ἔνωσιν καὶ τὴν ψαῦσιν' ἕνωσις μὲν γὰρ ἅπασε καὶ κατά- 
.“” η . Ἐ 1η. ] θλ ΄ δ. ’ ” 

γµασιν, ἕλκεσί τὲ καὶ ῥήγμασι καὶ θλάσμασι διαφέρει. ψαῦ- 
’ 

σις δὲ ἐν ἀποστήμασι καὶ κόλποις, ἐμφυσημασί τὲ καὶ οἳ- 
’ - ’ ω 

δήμασιν. ἐκπεπταμένα δὲ καλεῖ τὰ πλείστην διάθεσιν απ 

ἀλλήλων ἔχοντα, γίνεται δὲ αὐτὸ κατῶ διττὺν τρόπον, ἤτου 
ὃν ὕλων αὐτῶν ἢ κατὼ χείλη μόνα. οἵ 7ὲ μὴν σκοποὶ τῆς 

σαδ1ὲ, Ώοι Τβπιεπ Ἱία [οπΏρΠι Ηϊρροοταίες, νετααν «απ 

4ε ἀε[σαίίοπθ αα]επι οοπβσπετο οροτίεαῖ Ίο μ[ᾳαε 4Ηε-- 

γαῖε, αἆ ἴρβαφ ορετα εἴ {αου]ίαίες αοοε[Π!. 

ΧΧΥ., 

δμζ[ἐραιίο φμἰάεπι εαµ/α εξ, μὲ αμὲ φμσε αὖ[σε[]εγωπε αᾱ-- 

ἀιμοαπὲμγ. αμὲ εωρα[]α εοαγεεπεµγ αμὲ οοπιταεία ἄιᾶι- 

σαπίµτ αμι Ῥετνεγ[α ἀἰτίφαπειμγ αιξ εοπϊγαγία. 

Όπαε αὐ/οε[Γεγαπίῖ οπιπῖα Ἠϊο γοσαΐ, 4π8ε ΟΟΙΡΟΤΕ [6- 

οππάἁπι παϊαταπι {6 Ἠαρεπίε αὐραθάαπι αἰπο ράτίριας 

υητεβαπίασ΄ ααἲ Τρία οοπΗηρεραπί, Έο Ὑετο απ Ρρταξῖίες 

παἰαγαΠι ΕΠ Παβία, ποη απιρης ππϊαίεπα εἰ οὐπίγασΕΙΠΙ 

ταείαν. Ὁπιίας ααἴάεπι οπιηῖθας {γάσαχίδ, αἱοετίδας, Πί- 

Εαχς εἰ εοπἰΒ[οµῖβας΄ σὀπἰτασία ορίια]αέάν ) οοπἰαοίῖς νετο 

αὐ[οεί[βρις, Επίρας, ἀπΠαξιοπίδας 6 ππιοτίρας, Ἐκρα[α 

φόνο αρρε[τιαῖ αιιας Ρ]ασίπαπι ἴπίος Γε ἀἰβαπϊάαι Γου πα 

(ωχ, 14 αμἴεπι ἀοβαν πιοᾶ(ς οοΜΒίηρΙί ααέ 1ρῃς {οἱίς απ 
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Εά., Οµατι. ΧΠ. [61.1 Ἐά. ΒαΓ. Υ. (664.) 
ἰάσεως τῶν μὲν αφεστώτων προστεῖλαι, τῶν δὲ ἐκπεπτα- 

µένων συστεῖλαι, τών δὲ διεστραμμένων διορθώσαι, κοινὸν 
ἁπάντων ἐστὶ τῶν εἰρημένων ἐπανορθοῖσθαι καὶ διορθοῦ- 
σθαι τῶν Ελλήνων λεγύντων, ὅσα περ ἂν ἐκβεβλημένα καθ’ 

ὀντιναοῦν τρόπον εἰς ἔμμετρον ἐπανάγομεν κατάστασιν. οἳ 
μὲν δη σκοποὶ τῆς ἐπιδέσεως οἵδε εἰσίν' ἡ δύναµις δὲ αὐ- 

τῶν οὐ τούτων μόνων ἐσεὶ ποιητικὴ τῶν σκοπών, αλλὰ καὶ 

τῶν ἐναντίων ἐνίοτε, κατορθουµένης μὲν τούτων, ἅμαρτα- 

νούσης δὲ τῶν ἐναντίων,. ἐἰκότως οὖν ἐπὶ τελευτῇ τῆς ῥή- 
σέως εἶπεν 1 τάναντία. προῦκειτο γὰρ αὐτῷ τί δύναται 

ποεῖν ὑπόδεσις εἰπεῖν, οὐ περὶ µόνης τῆς ἀγαθῆς διελθεῖν. 

ἐν αρχ 7έ τοι τῆς ῥήσεως, ἐφ ὧν δὲ ἔχεται ἡ) ἐπίδεσις 

1) ὑπόδεσις ἢἢ ἀμφότερα περὶ πάσης ἐπιδέσεως, οὐ περὶ τῆς 
ἀρίστης μόνον τὸν λόγον ποιούµειος. εὲ δὲ καὶ περὶ τῆς 

αγαθῆς µὀνης ἐπιδέσεως ἐνταῦθά τις αὐτῷ βούλοιιο εἶναν 
τὸν λόγον, ἡ κατὰ τὴν τελευτὴν προσθήκη τόνδε τὸν νοῦν 

ἕξει. ὡς ἐν τῷ παρὼ φίσιν ἔχειν τὰ μέν ἐστιν ἀφεστώτα, 
τὰ δὲ ἐκπεπταμένα, τὰ δὲ διεστραμμένα. . καιὰ τὸν αὐτὸν 

]αμγίφ [ο] ἀῑάποιῖ. Ῥοττο ομχα]ομ]ς [οορί {απί αὐ[οεί[α 
αἀάμοετε, εκραί[α εοαγοίατε, Ῥεχνετ[α ἀίσεγε, οιοά Ρζο- 

ΏμΠοΙα [19 οπιΠ]Ώας. οΟππαπε εβ, απ Ἱπ[ίαμχατε ο ἁῑτ]- 

δετε Όταεςί ἀῑοαπί ᾳΠαδοµπᾳμε ῥρατίεδ ϱΙοςυπᾳπο πποᾷο 

ε]εοίᾳς αἆ πιοεταίωηαι [ἰαίαπι τεἀμοϊπιηθ. Ηϊ {απο [απί 

4εἰΙραί]οπῖς [οορί. 1ρίοσαπι απίεπι {οορογψ νὶδ πρη, Ἠαες 

[οἱα, Υεταπι εἴίαπι Ππίεχάμπι ορηίχατία εΠ]οί. Ἠ]α αμίάεπι 

αυμπι Ἰπ[ριγαί; οοπἰγατ]α  Ὑετο, «παπα ἀελμπῃυῖί., Ίμτο 

αρ]ατ 1: οταΏρπῖς εχίτεπιο͵ Ῥτοίἰαί απί οοπἰτατί. Ἔχοτ 

Ροβίμιπι ετα!ί επῖπι 1ΡΠ απ, εΠιοετε να]εαῖ [Ῥ]ρα[ῖο ρτο- 

Ὠμαρίατε, Ὠποη ἆε [οἱα ορίπια. ἀεγετο. . Ιπ ργιποῖρίο [απθ 

Ἠα]ας οταΙοπῖδ, πιο [ρεοίαι ἀε]ῖσαίίο αιί {αβ]ρα[ίο ααί 

μίχαφιε, ἆε οτιπά ἀε]ραίίοπθ,, Πος 4ε ορίῖπια [ο]απι οἵα- 

Πἴοπεπι μαρια, οἱ φμῖ6 {απιεα 4ε ορίίππα [οἱα ἀε[ραίίοπε 

ο οχβίῖοπεπι εἰῖα νεῖ, ἵπ εἶας. εχίγεµιο «Α4411]ο 8ης 

{επιεμίαπι «ομ[εφπείατ. Οπεπιαάπιοάυπα ἴα, λαρίία Ῥγαε- 

ἵετ παίμχααι Αα : αΡ[οε[α αἰία εχραίἴα αΎἰα Ῥετγεχία 

απ. Ἐοάεπι πιοο αἰ αΠεοίπς οοπαγ]ῖ ’ οΡοσΙπΠΓΗΓι 

Ράά 2 
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Ἐά. Οἶιατῖ, ΧΠ. [61. 69.1 Έα. ἘῬα[. Υ. (684. 695.) 
τρόπον ἕτερα πάθη τούτοις ἐστὶν ἐναντία" τοῦ γὰρ ὑγιαί- 
΄νοντος σώματος ἔχοντος συµµέερως ἅπαν πάθος ἐν τῷ 

διαφθεἰρεσθαι τὴν συμμετρίαν /εννᾶται. εἴπερ οὖν ὅσα 

τὴν πατὰ φύσιν ἔχοντα κατασκευὴν ἥνωτό τισιν ἡ) ἔψαυσεν, 

ὅταν ἤτοι τὴν ἔνωσιν ἢ) τὴν ψαῦσιν απολέση, πεπονθέναυ 

τὲ καὶ παρὰ φύσιν ἔχειν αὐτὰ φαμὲν ὡσαύτως. ὅσα δὲ 

μήθ᾽ ἥνωτο µήτ ἔψαυσεν, ἵνα ἂν ἑνωθῇ τε καὶ ψαύση, 

νοσεῖν αὐτὸ (686) ποιήσειεν. ἐναντία οὖν ταῦτα τῆς ἔπα- 

νορθώσεως ἐπεναντίον δὲ ἤσεται τοῖς σκοποῖς, αλλ’ ὡς 

δόξη τινὼ µάχεσθαι τῷ λόγῳ τὰ τοῖς διεστραμµένοις ἀνει- 
Φπείμενα, καλούμενα δὲ εὐθέα. δεήσει τοιγαροῦν, ὅσον ἐπὶ 

τῷ προειρηένῳ λόγῳ, καὶ ταῦτα διαστρέφειν, ὅπερ οὐκέευ 
τῆς ἀγαθῆς ἐπιδέσεως ἔργον, αλλὼ τῆς ἡμαρ- [62 Ἰ τημὲέ- 
νης ὑπάρχει. ἀναμνησθεὶς οὖν τις ὧν εἶπεν “Ιπποκράτης 
ἐπὶ μηροῦ καὶ βραχίονος γνώσεται τὴν ἐν αὐτοῖς εὐθύτητα 
παρὰ φύσιν οὖσαν, ἦς τὸ ἔξω καὶ πρόσω κεκύρτωται φύ- 
σει" καὶ τις ἐπιλαθύμενος τὸν καταγέντα καυληδὸν 1 μηρὸν 

ἢ βραχίονα διέπλασε μὲν πρῶτον εὐθὺν, ὥστερον δὲ καὶ 

ἵΝαπι [απο εχΙ[επίε οοχροτε οοπιτηοάεταίε Γ[ε Ἱαβεπίε οπι- 

π]ς Ῥτανιας αΠεοίης 1π οοπιπιοᾷετα(1οη]8 Ἰ]αοίηγα Ρτοοτεβ!ίας. 

Έχσο { απαεοαπααθ Παίατα]επι [γαοίηταπι ΓογΗία ουπι απῖ- 

Ῥαξάαπα οοἰετῖπῖ απ παεάαπι οοπρετίηί, ααάΠι νε] υΠῖ-- 

Ἰαΐεπι νε] οοπίαοίαπα ρετάιἀεχίΠΕ, Τρία αερτοίατε εἰ οοηίτα 

παϊααπι ΓΕ Ἠαδρέτε Ππιίεγ ἀῑκεγιπιας. ὍΌπαο ψετο πεφιθ 

εοα]ε[οεβαπί πεηαε Τε οοπΗηβεΡαηῖ, απο εἰίααι 1π πήἁπι 

εοεαηί εξ [ε[ε σοπἹησαπε, εαάεπι αρστοῖαγε οοποϊίανετίΠΕ. 

Όπατε Ἠαεο ἀἰτεοιῖοπῖ5 οοηϊχατσία [ηπί, ΄ (οπίτατΙάπι  νετο 

Γεορῖς Ππάϊσαβτίατ, Ύεγαπι (παεᾷᾶπι ουΠ1 τάίοπε ράβήατθ 

νιἀεραπίας οεα Ῥεχγετ[ς ορροβία, απαε ἀῑτθοία νασαπ{τ. 
Ὁπαρτορίεχ οροσίερῖέ, απαηίηπα ρταεάϊ]οία οΓαΙΙοπε σο]ῖ- 

σίίατ, εἲ Ἠαες Ῥεϊνεγίετε ᾳποά πο απιρ]ης Ἰάοπεαε ἀε]ι- 

σαϊϊοπῖς, Γεὰ αἩεπάθ ορις οχΙβΗέ. 8ἱ ας πιοπηϊπετῖε εὐ- 

τΏπι 4ὖαε ἆθ {ΕΠΙΟΥΕ εἰ Ῥγασμ]ῖο ἰγαάιάτε Ηιρροσχα!εξ, Ἠ18 

ἀϊτεοιίοπεπα  ΡΥδείετ παϊαταπα ε[ἴα πογεσίξ, ο]ας ραχο ἔκ- 

{ετίος εἰ απ{ετίος παϊητα σἶρΡα Ηί. ΄ Αἱ αΠηιεπι Ἰαἰμῖί αι 
{επιας αιἲ Ὀγασμίαια οαμ]ΐος  ἐγαπέυεπαρα Γασϊήπι ε[ῖ. 
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περιῤῥούμενον ἐν τούτῳ τῷ σχήµατε περιεῖλον" ἆλλ᾽ ὅ τε 
προσεσχηκως τὸν νοῦν τῷ φυσικῷ σχήµατι τῶν ὁστῶν καὶ 
φυλάττειν αὐτὸ μεμνημένος, ἐὼν µμηδέπω πεπωρωμένῳ καὶ 

ἐντυχων, ὕδαια μετὰ ἐλαίου πολλοῦ καταντλήσας, εἶτα δια- 

τείνας ἰσχυρώς, πρῶτον μὲν κατέαξεν, ὡς ἐξ ἀρχῆς ἦν κα- 
τεαγὸς, ἐφεξῆς δὲ ἐν τῷ κατὰ φύσιν σχήµατι διέπλασε καὶ 

µεταὰ ταῦτα ἐπέτρεψε τῇ φύσει πωρῶσαι τὸ κατεαγὸς ἐν τού- 

τῳ τῷ σχήµατι. ώστε ἀληδές ἐστι τὸ μὴ µόνον ἄκοντας 
τοὺς ἰατροὺς διὰ τῶν μοχθηρῶν ἐπιδέσεων τάναντία τῶν 
εἰρημένων ἀγαθῶν ἐργάξεσθαι περὶ τοὺς κάµνοντας, ἀλλὰ 

καὶ τοὺς ἀρίστους, ἐξεπίτηδες ὅσα μὲν παρὰ φύσιν ἐνδεδι- 

πλωται πρὸς τοὐναντίον ἁπάγοντας ἐκτρέπειν, ὖσα δὲ συμ- 

πέφυκε, διαλύειν τούτων τὴν σύμφυσιν. εἴδομεν οὖν ἐνίων 
τὴν ἐφέλκωσιν καὶ δακτύλους συμφύντας καὶ χείλη καὶ βλέ- 

φαρα. "σκοποὶ μὲν οὗτοι τῆς τῶν εἰρημένων παθών ἰά- 

σέως' ἑκάστου ὃ᾽ αὐτῶν τὴν οἰκείαν ἐπίδεσιν ἑξῆς διδά- 

σκει, πρότερον εἰπων περὶ τῶν ὀθονίων ὁποῖα χρὴ παρὲ- 
σκευάσθαι διὰ τῆς ἐχομένης λέξεως. 

Ῥτῖπιο φπῖάεπι ἀἰτεοίαπι οοη{ογπιαν]ξ; ἀειπάε νετο οα]]ο 

βΙαΠπαπάαπι ΊἨαο ἵπ Άρυτα οὐγο]ν]έε; γεταπι απμπα Παϊι- 

τα] οΏπατα Παρταϊ ππεπίέεπι αἁ μίραΤΕ Ίρ[αππαπε [εσΥατε Π]θ- 

παϊπ, 9 ποπάαππι εα]]ο Ἱπάποίο οοἰεσῖῖ, αηι1οπα ΟΠ ο1εο 

οορ]οίο ρεγ[ιά, ἨὨεϊπάε νεµεπιεπίεγ εκίεπ[απι ΡΣΙΠΙΟ 

απῖάεπι Ρρετίτεριί, αἱ αἩ ΠηϊΠο Γταοίππι ογαῖ; Ῥο[ίεα Υετο 

1 παϊαταΙ Ώσιτα οοπ{ογπηανΙ{; ἵαπι ἀεπιαπι {ταοίαπι ο08 

Ίαο ἵπ Ώρατα σα]ἱείοετε παΐωταε οοπιπΙ]Πί. ΌΏπατε γεταπι 

ε[ ποη [ο]απι Ἱπιργαάεπίες πιεάῖοος Ῥρεχ ν]{ο[ας ἀε]ραίίο- 

Ώες ΡΤοΟΡΙ5 εματγαῖϊῖς οοπ[τατία αερτοίαπῆρας είΠεετε, νετεπι 

εἰῖαπι [αρίεπ(μπιος οοΠ/[α]ΐο, ᾳπαε Ρταείετ παίπταπι ἀαρ]ῖ- 

οαΐας Ίπ οοπίτατίαπι αἀάποεπίεν 1ρᾳ αἀνετίαπῖ» 4παε γΥετο 

οο]αεταπέ, εογιπι οοθΠίπι ἀἰ[Ποῖναπε, Ὑἱάῖπιας θπίπι 

Ἠοππα]]ογαπι εχα]οεταίῖοπε εἰίαπι ἀῑριίον οοα]είοετε εί 

Ίαυτα εἴ ραϊρεῦτα, Ἠϊ [απε [απί ἀῑοίοταπι αΠεοίαιπα 
οὐτα[]οπῖς [εορί.  Ῥτορτίαπι απίεπι Ἡοτμπη Πηρα]οχαπι 

ἀε]ραίῖοπεπι [εγῖε ἀοοεῖ, αἴίηπε 1Η Ῥεϊπιϊ ἆε {[ο]ῖς 
4πδ]ες ῬΡατατῖ οροσίεαί Ργαε[εΠΙΙ οχαίίοπε Ρτοπυποίαί, 
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ΚΕ. Οµατι, ΧΠ. Γ65.] : ο Εά. Βα[. . (685.) 
κστ. 

Παρασχευάδειν δὲ ὀθόγια κοῦφα, λεπτὼ, μαλθακὰ, καθαρὰ, 

πλατέα, μὴ ἔχοντα συθῥαφὰς, μηδ᾽ ἐξεστίας καὶ ὑγιέα, 

ὥστε τανύειν φέρειν καὶ ὀλίγῳ κρέσσω, μὴ Σξηρὰ, ἆλλ᾽ 

εὔχυμα χυμῷ ᾧ ἕκαστα σύντροφα. 

.» - ’ ” κ. 3 

Είρηκεν οὖν πρὀσθεν δη περὶ τῶν ὀθονίων ἐλλιπέ- 
- ] - ς πα] ῶ Π / Δ ” 

στερον. ᾧ καὶ ὅηλον ως ουδὲν ἠκρίβωται τὀτε πρὸς ἔκδο- 
Φαίη 2 οι 2 4 ε! «/ Ν η « . / ’ 

σι, αλλ οὐτ υπο υἶέων, Ότι µετα τὸν Γπποκρατους 9α- 
3 ’ 3 1 . υ 3 Γ ’ Γ] ΄ 

γατον ἐδοξασθη ουδεῖς, ουδὲ καν βραχυλογῷ κατα σύὐγγθαμ- 
-  ” .] - ” 2 2 - 

µά τι περὶ τῶν αὐτῶν εἰπεῖν: αλλ᾽ Πτιοι τῷ νῦν εἰθημένα 
περιεῖλεν ἂν ἢ τὰ πρὀσθεν. ἐμπροσῦθεν μὲν γὰρ οὕέως 
”’ 3 , νά .) / 

ἔγραψεν, ἐπιδέσματα καθαρα, κουφα, λεπτα, μαλθαμᾶ. 
3”, .. , - « , 3 . αΧΝ ” ζ 

ἔθηκε δὲ νῦν τότε πλατέα δεῖν ὑπαρχειν αυτα καὶ μὴ ἔχοντα 
ὁ ᾽ ο ’ » “κ. δα 

συθῥαφαὰς μηδὲ ἐξεστίας, ὑγιέα τὲ μη μόνον ἄχρι τοῦ ῥα- 
- ’ ». ΐ 

γῆναι ταθέντα βιαιότερον, αλλα καὶ περαιτέρω, τπουτέσιιν 
.͵ ., 3 .) ’ -” 3 

εὔτονα ἔχειν καὶ ἰσχυρα χάριν τῆς ἀσφαλεστέρας κρατή- 

ΧΧγΙ. 

ύαππ νετο [α[είαε ματαπᾶαε [μπε ἴενες, ἵεημες, πποῖ]ες, 

πιμπάᾶαε», ἰαΐαε, πιμίίας [μίπτας, πμίίας εα/λαπείας Ίιαβει” 

ἐς, αἴθμε ία ναἰίάαε μὲ επίεπ/[οπεπα Γεταπι ραμίοφιε 

/ογείοτες, ποπ ατἰάαε, |[εὰ ἰίφμογε ππαάεπίες, φµο φµαε- 

οιε ἱπεθγίαγί εοπΓµευεγιὲ. 

Ίαπα νεο ἆε {α[οἵ] πη]πῖπιε ἀπίερτα ρτοπιιποϊαν]{, 4πο 

είῖαπι ραίεῖ ἔαπι Ἠππο ργαπι πεῃπαφΏαπι αὐ ΠΗιρροογαίε, 

πιο πεαε αἳ εἶις {1196 αἆ εἀΠίίοπεπι ἀοοπταίο ἀῑσε[ίαπι 

{α1ῇε, αιιοὰ Ῥο[ι Ηιρροοταίῖ5 ουίίαπι ΠεΠο, ηε εἰἴῖαπι Ὀγευί 

ογαίϊοπε αἱαιο 1Π ορεγε ἆ4ε 19 ἀμεγετε νῖ[ας Π,. Ύετασι 

απί οὐα Ὠμπο απί οἷα απηίε ρτοπαηοϊαία [απὲ απραίανΙ, 

Εἰεπῖπι απίεα Ἱα [οτιρῃι: {α[οίας Ἱπαπἆαε, Ἰενεθ, ἴεπιες, 

πηο]]ε, Ίαπο εἰ εοἀεπι {επιροτθ οσοι [1 α1ξ {ρ[ας Ἰαίας ε[[ε 

οροτίετε, πι]]ας [αἴμγαςδ, πι]]ας εχ/[ἰαηί]αβ μαρεηίος ηε(αε 

[ο]ππι μοµδφμε να]]άας, αἱ νιο]επίίας εχίεη[ας ΓΙΠΙραΠ-- 

ἴατ, νεταπι εἴῖαπι απιρας, Ίου ε[ι [ο[άαε εἰ τοβα[αο 



ΚΑΤ ΙΗΊΡΕΙΟΙΝ ΕΙΗ 41. ΣΠΟΙΜΝΗΙΜΑ Ἑ. 7οι 

Εά, Οµαει. ΧΙ. Γ6». 68.1 ΚΕ. Βα[, Υ. (585.) 
σεως. ἀλλὼ καὶ τὸ μήτὲ συῤθῥαφὰς ἔχειν ἀνωμάλως προσ- 
πίπτοντα μήτε τὰς καλουμένας ἐξεστίας, αἴἵτινες ἐν τοῖς 
ὑφαινομένοις συμβαίνουσιν, ἐνίοτε μὲν ἐξεπίτηδες, ἐνίοτε δὲ 
ἀκουσίως γίγνονταυ προμήκεις ἐξοχαὶ, ποτὲ μὲν αὐτῆς τῆς 
πρύκης», ἔστυ δὲ ὅτε καὶ τῆς πορφύρας, αλλὰ καὶ κατὰ τὰς 

καλουμένας παρυφὰς ἐκοῦσαι, τοῦτο πράττουσι διὰ παντὸς 

αἱ [65] /υναῖκες. ἅπαντα οὖν ταῦτα φυλάττειν κελεύευ. 
τὸ. δὲ πλατέα δεῖν εἶναι τὰ ὀθόνια τῶν αἀμελῶς ἑρμηνευο- 

µένων ἐστίν' εἰ μὲν γὰρ ὡς πρὸς τὰ στενὼ προβάλλοιτο, 
µνήσεταέ τις αὐτὰ πρὸς τὼ περαιτέρω τοῦ προσήκοντος 
πεπλατυμὲνα παραβαλων ἐγκαλεῖν. εἰ δὲ πρὸς τὰ σύμµετρα, 
μοχθηρὸν ἅπαν ἐστὶ τὸ τοῦ συμµέτρου παραλλάττον ἐφ᾽ 
ἑκάτερα, κατά τὲ πρὀσθεσιν καὶ ἀφαίρεσιν. περὶ δὲ τῶν 
λεπιῶν καὶ κούφων καὶ μαλθακών καὶ καθαρών τῆς χρείας 

ἔμπροσθεν εἴρηται. τὸ δὲ μὴ Σξηρὼ, αλλ᾽ εὔχυμα χυμῷ ᾧ 
ἕκαστα σύντροφα, Λλέλέκται μέντοι καὶ αὐιὸ περὶ τῶν ὀ8ο- 
νίων. ὁ λογισμὸς δὲ τῆς συμβουλής οὐκ ἄδηλος. αξιοῖ δὲ 

αὐτὰ μµηδέποτε παραλαμβάνεσθαι σκληρὰ κατὰ μµηδεμίαν 

Επί Γεοιχ]οτῖ οοπωρτεβεπ/[ιοη]5 ρταίῖι. Αἲ νετο Ιπιρεταί 

ηεοιε {αἱμχας ἀπαεφυαλίεν Ργοειπιβεηίέος [ογίϊτί πεφαε Υο- 

εαίας εχβῃαπ!ί]α5 18 4παε οταἰπηίως {εχίυτὶς αοοϊἀππῖ, 1η-- 

{ετάιπι ἆς Ἱπάπβτία, Ππεγάππι Ἱποοπ[α]ίο οῦ]οηπραε εχβαπί 

επϊπεη{]ᾶε, πιοάο εκ ἀρία ἴΤαΙΙΑ, Ὠοάο εἰἶατι εκ ΡΙτριᾶ. 

Βεὰ εἰ {π αἰιοχίῖς νεβίβα5 ᾳαας παρυφὰς νοοϊϊαπε, οομ/[α]-- 

ἴαθ 14 [επιρετ εἰαροταπί ΠΠΠΙΙεγεΡ. ΄ Ἠθεο απίεπι οπιπῖα 

οΆγετα Ἰπδεί. Αἲ αποᾷ Ἰαίαο είἴε {α[οίαφ οροτίεαί, αἆ ε 

14 (ρεείαί 4παε ο[σιϊαπίεγ οκρ]οβηίατ. /δἱ φας επῖπι ργου! 

αἆ απβιβ]ας αρρα]εΓῖῖ, πιεπιποσ Ιπιρχοῦαχθ ουπι 19 οΟΙ- 

{ετεπ8 4υαε πυίετία5 ᾳπαπι ἀεοεαί Ἰαΐϊογες [απῖ. ἱ Υετο 

αὖ οοπιπιοᾷεταία5δ, απο α οοπιπιοάεταίο αἆ πἰχαδφιε ἴπι 

αἀάϊάοπε ἵππα ἀεἰτασίῖοπε αβετταί, 1ά οπΙΠε νΙΙο[απι ε[. 

ΛΑ: ἆε ἱεπαίαπα, Ἰθνίηπα, πιο]]ῖυπι εἳ ππππάθγαπα υἷα [αρε- 

απας ἀῑοίαπι εΠ. Οαοὰ Ρτοπαποῖαξ ΠΟΠ ατίάαε, [εά Πᾳοχθ 

πιαἀεπίος, 4πο 4 αᾶεφμε Ιπευτιατί «οπ/αενεγυηί, 1 ᾳποφιο 

4ε {α[οιῖ Ργοπιποϊαίαχ, Ίεο 8ο Γεηίβημαε αδάιία ε[, 

Οεπ/[εί επῖπι Πάπα ᾶτη 1ρίαθ ατ]άαδ αο ἆμγαν π]]α 1π ἆε- 



709 Γ44ἨΝΟΊΙ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ 
Ἐά, Όλα, ΧΙ [62.1 .Ἐά. Βαΐ. Ὑ. (6959) 
ἐπίδεσιν, ἄλλ᾽ εύχυμα, δεδευμένα χυμῷ ᾧ ἂν ἕκαστα τῶν 

. -- σ / ν - 
Θεραπευομένων παθῶν 1] σύντροφα, τουτέστιν οἰπεῖα"' καὶ 

” ” - ς - ” ” . 

γὰρ κηρωτῇ ὑγρῷ τῇ ἁπλῆ καὶ τῇ πισσηρᾷ καὶ οἴνῳ µέλανυ 
5 ” 4 3 .. 1, 3 

αὐστηρῷ , κατα τὲ τὸ περὶ αγμῶν καὶ τὸ περὶ ἄρθρων αὐ- 
α] 3 ’ « Δ ] ᾿ 3 .) 3 . -” 

τὸς ἐκέλευσε διαβρέχειν. Σηρα δὲ πρὸς τὸ τὴν απὀὸ τῆς 
-” 3” 3”, ” 

ὑποβροχῆς ὠφέλειαν οὐκ ἔχειν, ἔτι καὶ πυροῦντες τὰ μόρια, 
3 -. 3 ’ ΔΝ ’ 3 3 ”- ».. {! 

καῦθ ἃ ἐπιῤέβληνται τὴν ὑὈερμασίαν ἐν αυτοις αυξανουσι. 
” Δ ”- / « 

διὰ τοῦτο καὶ τὴν ἐκ τῶν πλησιαξόντων χωρίων ὑγρότητα 

πρὸς τὸ πεπονθὸς ἐπισπῶνται. τοῦτο δὲ ὅτι µέγιστον κα- 
πὀν ἐστιν εἰς τὴν τῶν ὄγκων }ένεσιν, εὔδηλον παντί. 

᾿4φεστεῶτα μὲν ὥστε τὰ μετέωρα τῆς ἕδρης ψαύειν μὲν, 

πιέξειν δὲ µή. ἠρχθαι δὲ ἐκ τοῦ ὑγιέος, τελευτῷν δὲ 
πρὸς τὸ ἕλκος, ὣς τὸ μὲν ὑπεὸν ἐξαθέλγηται, ἕτέρον δὲ 

μὴ ἐπισυλλέγήταν. 

Πραΐίοπε Ρτοπιονεγὰ, [εά πιαάεπίες, Ίππιοτε Ἱπερεῖαῖας, 

απο Παρα απἲ ουταπίας αΠεοίαθ οοπηπίτιαπίασ Ίος ε[ 

απιῖος {ογεαπίατ. Εἰεπῖπι οεταίο Παυϊάο Ππιρ]ιοϊ εἰ Ρῖοαίο 

εἰ νίπο πῖρτο απ{ῖεγο ρεσ[απα{ ἵππα ἵπ ορογε 4ε {γασυτῖς 

ἵαπι 4ε ατιοιι]]ς 1ρ[ε Ἱπιρεγαντῖ, Αχίάας νετο {α[οῖαε, Ργαε- 

{ετααπι ᾳποά εαΠΙ 4παε α ρεγ[αβοπε πιαπαῖ αΠ]αίεσα ΠΟΠ 

[οτιαπίασ, Ῥαγίες εΠαπιπαπι ᾳπἶδας ἸΠ]εοίας Γαπ6, ἵποεῃ-- 

ἀεπίες εαταπΙ οα]οτεπι απρεπί; Ῥτοϊηπάεααε εκ Ῥτοχίπιϊς 

Ἰοοῖς αὖἆ Ρατίεπι αΠεοίαπι Ώμπιοτες αἰἰταμαπί, Οσο απίεπι 

οἆ {ππιογαπα Ρτουγοαίίοπεπι πια] πι Πί ππακίπαπα, 14: κ σλκη 

οπιπῖβα», 

ΧΧΥΠ. 

Όμας οετιο ἵνα αὐ[εε[[ετωιε, µε [μδπεία [εάεπι αεείηβαπε, 

ΠΟΠ ἵαππεη εοππρτίπιαπι. Εαπ Γαμια νετο ρατιε εποτάἰεπ- 

Ἱἆμπα εἰ αἆ μεις [ιπεπάμηα, μὲ φμοᾶ λνδήβ ως 
αἰμά αιίετι ποπ εοζ[ίβαξιγ. 



Κατ’ ΙΗΤΡΕΙΟΙΝ Ε1Β.4. ΣΠΟΜΙΝΗΠΛΙΑ . 7959 

Εά, Έλα. ΧΗΠ. [65.1 Εὰά. Βα[. Υ. (685.) 
"Ψλάν τε ὁὀστοῦ.. πατεαγότος τὰ μόρια διέστηκὲ παρὰ φύ- 

σιν ἀπ᾿ ἀλλήλων, ἐάν τὲ συμφύσεως. ἀποῤῥαγείσης  ἡ τραυ- 

µατος: μεγάλου γινομένου συνάγειν αὐτὰ δέη. µέχρι τοῦ ψαῦ- 
σαν μὲν, οὐ. μὴν καὶ θλίβειν ἄλληλα" καὶ γὰρ ὀδυνήσέταυ 

καὶ φλεγμανει τὸ οὕτως ἐπιτεθένια μόρια. μάλιστα δὲ ἐπὶ 

τῶν καλούμένων. κοιλιῶν ἆ λόγος αὐτῷ γίγνεται νῦν ὧς ἐπὶ 
παραδείγματος. . ἐδήλωσε /ὰρ τοῦτο σαφώς αὐτὸς ἐν τοῖς 

ἐφεξῆς 'γεγραμμένοις"' µέχρι μὲν οὖν. τούτου, ᾧστὲ τὰ μὲ- 
τέωρα τῆς ἕδρας Ψαύειν μὲν, πιέδειν δὲ μὴ, κποινὸς ὁ λόγος 
αὐτῶν καὶ πρὸς τᾶλλα πάντα ἐστὶν, ὅσα τῆς φυσικῆς ψαὐ- 

σεως 1] συμφύσεως ἐλύθη. τὰ δὲ ἐφεξῆς τοῦδε κατὰ φύσιν 

Ίρχθαι ἐκ τοῦ ὑγιές;  τελευτᾷν πρὸς τὸ ἕλκος, ἐπὶ τῶν 

ὄγκων εἴρηται προδηλόεατα . τούτοις γὰρ χρὴ τοὺς μὲν ἰχώ- 

θας ἐκκενοῦσθαι, µἠδένα «δὲ ἐπιῤῥεῖν τῷ. µορίῳ χυμὸν ἐν 

τῷ τῆς κολλήσεως. χθόνῳ. . 7ενήσεται δὲ τοῦτο πιεσάντων 
μὲν ἡμῶν τὸν πυθμένα τοῦ κύλπου µέχρι τοῦ Ὀλίβειν, ἐκ- 

λυόντων δὲ κατὼ βραχὺ τὴν. ἐπίδεσιν ἄχρυ τοῦ στόματος 
αὐτοῦ, τοῦτο δὲ ἀνεωγμένον φυλαττόντων ἓν τῷ σχήµατυ 

Φίπο {γαοιϊ ο[ῖς Ρατίες Ργαείες . παίπταπι [ναι απ]ίαίο 

ἀἰταρία απί 1πσεηί. ἀ]]αίο. να]πετθ, αὖ ἀανίσοειη {εοείζενίηί, 

1ρίαε ᾳαοαἆ Γεί[ε οοππσαπί, Ἰπ ππαπι ἀαςεπάαε [αηΐ ης- 

4ἳε Ίαπιεπ. [ο Ἰηγίοεπι ρτεπιαπ! .Ἐεπίπι, ραχίεδ Πα «οἩ- 

Γαία ο. μπι ἀο]οχς ἔαπα παπα οπε οὐ[άευμπίασ. 1ρΠ 

νετο. πωπο ἆ4ε 16 αἱ γεπίτίομ[,. γοσαπίαγ. ρο{Ππωατη ε[ξ 

οχβ!ῖο, {απαᾶπι εχεηρΙῖ αταίῖα, . 14 επῖπι, ἵπ [115 [6- 

απεηί1ρς. ἀ{]αοῖάε ἀεο]αχαν, Αἲ Ἠαομδμο ας [αΡ]ηγία 

Γεάετα αἰάπραπί, ΠΟΠ ἄπίεΠῃ ΡτεπιαηΏ!, οοΠΩΠΙΗΠΙ5 οΓαί19 ε[ι 

εοτάπι εἰ αἆ. οείετα οπιπ]α τε[ετίαχ, 41ο Πα ρομίαοἰας. αιξ 

ππλίᾳς [οἰμία. ΕΠ, . Ώωπε νετο Ἠωπο ἴεχίαιη Γ1Ρ [εααμπίαξ 

Ἠαίυτᾶας εκ ἵαπα νετο Ρρατίο εχογάἰεπάμια εἰ α4 πἱοιι 

Βπιεπάσπι; Ἠπεο ἆθ Γππιοπίβης βρες ια[ῆπαε Ρτοπιησ]αία. [απί. 

ΑΡ. 5 επῖπι [απίεπι εγαοπατὶ οροχίεί, ππ]]ηπι γετο αἆ 

Ρατίεπι ἨΠΠΙΟΤεΠΙ οοπαλαΠπα[1οπῖδ ἴεπιροτο αῄ]μετο, Ηος 

Ἀπίεπα οοπ{]ηρεί πορῖ {αοϊεηᾷαπι [πα αᾱ εκρτε[Πίοπειι 

πίᾳαθ οοπορτἰππεπΊραθ, Εί ραυ]αΙπα ἀελραίίοπειι αἀπίᾳιε 

ππαφ. ο [οἱνεπήραθ, α1ρίαπιαιθ αρετίωπὶ 1Π ἀεο]ϊνὶ Άσιγα 
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204. ΓΑ 4ΗΝΟΣ ΕΙΣ Το ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 
ΓΕ. Οµατι,. ΧΠ. [68. 64. 1 Ε. Βα[, Τ. (6856. 696.) 
καταθῥόπῳ, κόλπους μὲν οὖν ὅταν καθαροὺς πονήσωμεν 

καὶ [64] θελήσαντες κολλῆσαι, τὸν εἰρήμένον τρὐπον ἐπι- 

Φήσομεν. ἀπόσπασμα δὲ ἀκρωμίου βιαίως Ὀλίβοντές τε καὶ 

καταναγκάζοντες τὸ ὑψούμενον αὐτοῦ µέρος, οὐδὲν γὰρ ἐν 
τῆς τοιαύιης Ῥλέψεως  ἄτοπον ἔσται' καθάπερ οὐδὲ ἐπὶ 

αλειδὸς κατεαγυίας, ὅταν ἐπὶ πολὺ τὸ ἕτερον αὐτῆς μᾶλλον, 

ἧττόν τε μὴν ταύτης ἢ ἐπ᾽ ἀκρωμίου πιέσοµεν. ἐπὶ δὲ 
τῶν ἄλλων καταγµμάτων ἥκιστα Ὀλίψομεν εὐλαβούμενου φλε- 

γµονάς. ἐγὼ μὲν οὖν ἐπὶ πάντων τῶν ἐφἐστώτων πεποίη- 

µαι τὸν λόγον. ὁ ὃ᾽ Ιπποκράτης ἐπὶ µύνων τῶν κύλπων, 

ὡς ἐπὶ παραδείγματος ἐφ᾽ ὧν τῶν ἐπιδέσεων τὴν συμμὲ- 
τρἰαν ἐδήλωσε σαφώς εἰπων τὰ μετέωρα, τουτέσιι τὰ ἀφὲ- 

στῶτα ψανύειν μὲν τῆς Ἓδρας, μὴ πιέδειν δὲ, καλέσας ἕδρην 

δηλονότι τὸ ὑποβεβλημένον τῷ ἀφεστεῶει σώματι. καθύλου 

δὲ στηριχθἤναί τε καὶ ἑδρασθῆναι τὸ προδαγόµενον αὐτῷ. 
πρὶν μὲν γὰρ τοῦ ψαϊδαι τὴν ἀρχὴν οὐδ᾽ ἂν ἑνωθείῃ τὸ 
µέρος ἕτερον ἑτέρῳ, ψαυσάντων δὲ ἀθλίπτως ἡ ἕνωσις γί- 
νεται.. πρόδηλον δὲ ὅτι τοὺς (686) δεοµένους κολλήσεως 

Γεγναπίῖρας,. Όπαπι Ἱίβᾳαθ πιάπάος [πας Γεοετῖπιθ, 608 

εοπρ]αΏπᾶτε νο]επίεν οπατταία ταϊίοπο ἀε]σαῦίπιας. Αι 

ανα] {απι αοτοπιῖαπι εἰ Γαρ]αΐαπι 1ρβας Ρατίεπι νὶ οοπιρεῖ- 

πηΙτηι6 οοβίππαεᾳ.6, Ἰνυ]]απι βηπάεπι εκ ε]ασπιοά οσπι- 

Ῥτε[ιοπε {αζαταπι εβ Ἰπδοπιποᾶαπα,  απεπιαἁπιοάσπη πε 

4ε εἰανίου]α ταεία, Ύάπι α)είυπι πιμ]ίο πιαρῖ ΟΠ απα 

ἑρίαπη πηηήράτε απο ϱ παπι 80ΥοπΠΙΗΠΙ ΟΟΠΙΡΓΙΠΙΕΠΩ5, ϱ6-- 

{εγας νετο Γταοϊιάτας ΤΠΙΠΙΠΙΘ οοπρΓΙπἹεπιάς ἸηΠαπημιαίἴοπεθ 

ψετῖη. Ἐρό αιᾶέπι 4 οπιηίθας αὐ[οε[μῦας. νεγρα Γεοῖ, Ηἱρ- 

Ῥοσταίεθ νετο ἐχεπιρΗ βίαίῖα ἀε᾽ [οἱῖφ Ππίρας 1π αἀϊθας ἀε- 

Ἰρα[ίοπαπ1 οοπηπποᾷεγα[Ιοπεπ ρετ[ρῖοιε ἀεπιοπ[βγαν{{, παπι 

εΠαίατ: Γαὐ]πιῖα, Ίος εΠ αΡ[οε[α [εάεπι αμἶάεπι αἴἴϊηρετε, 

ΠΟΠ Τ8ΠΙΕΠ ΕΟΠΙΡΥΙΠΙΕΓΕ οροτίεί; Γεάεπι νιάε]]οεί 1 Ῥτο- 

Γε[[ας αοᾶ δΡ[οε[[ο οοτροτί Γ[αρ]εσίαπι εβ, Βεπῖηαε ᾳποά 

1ρᾷ αἀπιογείας, 1ά ἴππι αἆμαετετε ἴππι Ἱπβάετε ᾿ἄεβεί, 

Ἐπίπινετο πὶΠ Ρτῖα8 Ῥεγ Ππία ρατίετα Ρρ8Γ9 3ἰτετα οοπίῖ- 

σετῖε, πεφπαφ απ απϊαίεπι Ἰπιεηξ, Όμαε Π αὐ]άεπ πο 

Ῥτε[ο {εί[ε οοπΏρετίηέ, εοσαπι τεάάϊέας απ]ία.  ζοηβαιϊ 



ΜάΑπ’ ΓΠΤΡΕΙΟΝ Β184. ΣΠΟΛΝΗΠΜΑ Β. 705 

Εά. Οµατῖ, ΧΠ. [64.] Εά. Βα[. Ῥ. (686.) 
κόλπους, οὐχ ἁπλῶς ἄν τις ἐπιδεῖν οὕτως συμβουλεύει. χρὴ 

γὰρ ἀφλεγμάντούς πρότερον αὐτοὺς ποιῆσαι παὶ μετὰ ταῦτα 
καθαροὺς 3 ξηρούς. εἰ δὲ καὶ σάρκες ἐκτετηκυῖαι τύχουεν, 

ἀνατρέψαι πρότερον ἐκείνας. οὕτως οὖν οὐδὲ τὰ ῥήγματα 
καὶ Ολάσματα τοῦ /ένους τῶν ἑλκῶν τὲ ἅμα καὶ κόλπων 

ὕντα διὰ τῆς εἰρημένης ἐπιδέσεως εὐθὺς ἅμα τῷ γενέσθαε' 

Θεβαπευόμενα, ἀλλ’ ὅταν ἀφλέγμαντα καὶ ξηρὰ }ένηται περό- 

τερον, ἀμφοτέρων αὐτῶν ἔχειν ἔφην συνὲχείας λύσις ἐν σάρ- 
κώδει µορίῳ γιγνοµένη μετὰ τοῦ προσχεῖσθαί τι τὀῦ αἵμα-' 
τος εἰς τὴν μεταξὺ χώραν, ὅπερ ἐστὶ κοὶνὸν αποστήµατός 
τε καὶ κόλπου. ἄχρι μὲν οὖν ἀναστόμωτον ᾖ πρὸς εὴν 

ἐκτὸς ἐπιφάνειαν τὸ οὕτω δἰακείµενον ' µόριον, ἀφεστάναό 
μὲν γὰρ αὐτὸ λέγεται, τὸ δὲ κατ αὐτὸ πάθος ἀπόστημα 
καλεῖται. στομωθένιος δὲ αὐτοῦ κατά τν µέρος, ὧς ἐκκρί- 

θῆναι τὸ περιεχόµενον ὑγρὸν, οὐκέτυ ἀπόστημα τὸ πάθος, 

ἆλλ᾽ ἤδη κόλπος ὀνομάδεται. τὰ τοιαῦτα οὖν ἅπαντα πάθη 

δεῖιαι μὲν αεὶ τῆς ἐπιδέσεως, οὐ μὴν ὁμοίας γὲ ἀεὶ, τῆς 

μὲν γὰρ φἱεγμονῆς ἐν αιὐτοῖς ὑπαρχούσης οὐδὲ ἐπιδέσεώς 

ππίοπι Πειηίπεπι Ππιρ]ϊοιίετ οοη/α]ετε βῄπιις οοπς]αΗπαί]ο-- 

πεπα ροβι]αηπίες Πία ἀεν]πο]χὶ. Ἐος επῖπι ῬΡτίαθ ορογίεξ 

αὓ ἱπῃαπωπιαοπε 1ΠΙΠΙΗΠΕς, ἀεϊπάς πιαπἆος αιιἰ Ποσο τεζ-- 

ἄετε; ἴμπα ἀεπιαπ [ φας ϱΑΥΠες {αθυΐ[Πε οοπΗἱρογίῖ, 1]]αφ 
Ῥχΐμς τεῄοεχε, ία [απο πεπο Π[α πεῃπε οοπ({α[α 4παθ 

βεπετῖς Γωηπί π]οεταπα Ππιαίᾳμο Πππαπι, ρτοά]ία ἀε]ὶσα[]οπθ 

Παιῖπι αὖ οτία ομταπίατ, {εά οἶπα 1ηΠαπιππα[ίοπε ναςαπί εἴ 

Πεσα Ρτίης εχ][απῖ, Ὀιχίσαμε 1ρῇφ Ιπε[[ε ἀἶσο, οοπΕπαὶ 

[ο]π!Ιοπεπι α148 «ΒΥΠοΙαθ ρατίί οβοσΙίασ, ομπι απαᾷαπα 

Γβησυ]ϊπῖ 1η εἶα ππεάΙαπι τερίοπεπ . αΠαβοπε, ααοά αΡί- 

οε[[αῖ, ἴωπι Πημϊ εβΠ οοΠΙΠΠΠΘ. Αἲ εμῖπι ᾳπαρθ Ρρ8Γ8 τα 

α{Ποϊίας, απο π[οαμο 1Π εχίεγηα [αρετῇοῖε βρετία Πε, αΡ[- 

εεάετε 1ρ[α ἀῑοιίας, ἵππιᾳαε Ρετ [ο αΠεοίμς αὐ[οε[ας νο- 
οαίατ, Ὑεταπι 1ρίο Ρατίε αἰἶφια [ο αρετίο, τα οοπίθηίς 

Ἡππιος εχοεγηαίητ, αΠεοίαδ ποἨ απιρῃως αΡ[οε[ας, {[εἆ 

Ίσσα πας ποπήπαίαγ, Ἰαφαο Ἠα]αφπιοᾶϊ οΠ1Πες αΠεοίας 

Ρετρείιο απἶάεπι ἀε]ῖραίοπες ρείαπῖ, ΠοΏ Ίβπιεῃπ ρετρείιο 

Ππι]]ες. Οιαπάοφυϊάεπι 1ρῇ9 [αρετγεπίεπίε 1πΠαπιπιβίίοπθ 
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Εά, ματι, ΧΠ. οἱ 6α. 1 Ε. Ῥαῇ. Υ. (686. ) 
ἐστι χρεία κατὰ πρὠτον λόγον, ὥσπερ οὐδὲ τῶν ἐμπυημά- 

των. κόλπου δὲ ήδη 7: γεγενημένου μὲν αὐτοῦ καὶ σεσαρ- 
κωμένου µετριωτάτης ἐπιδέσεώς ἐστι χρεία, οὐ ψανούσης 

τῆς ἔδρας τὰ ἀφεστώτα. χρὴ γὰρ ἐνίεσθαι διὰ τοῦ στο- 
µίου φάρμακα καθαίροντα καὶ ἀἄναστομοῦντα. κολλήσεως 

δὲ χρήζοντος ὃ νῦν εἴρηκιν “Ιπποκράτης, ἐπίδεσις οἰκεία. 
ταῦτα ἀναγκαίως έγραψα, μή τις παρακούσας οἰηθῇ πάν- 

τας κόλπους οὕτως ἐπιδεῖν ἀξιοῦν τὸν πποκράτην. ΄ δέδει- 

κται γὰρ. ὡς οὐ πάντας, ἀλλ ὅσοι μηδὲν ἔχουσιν ἅμα αὐ- 
τοῖς πάθηµα µήτ. οὖν φλεγμονὴν µήτὲ σαρκὸς ἔκσηψιν 

μήτε ῥύπον μήτε χυμὸν ἐν αὐτοῖς συνεσεώτα μονοειδῆ αὐ- 
τοὶ καθ’ ἑαυτοὺς ἐπιδείξεται µιόνην τὴν ἑαυτῶν Θεραπείαν. 
εἴρηται .δξ µου περὶ τῶν τοιούτων διορισμών ἱπανῶς ἐν τοῖς 

τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασιν.. 

πεφπο ἀε]σαιῖοπε ορια ει εκ Ῥγίηια Τ8ΙΙοπες απεπιαάο-- 

ἀππι πέσαπε αααπι αὐ[απί [αρρατα[ίοηςδ  Θσπα απἴεια 

Πηας 1ρ[ε Ίαπι {αοΐμ ε[ὶ Ἱπογεν]ίαπε 98ο, οοπιπιοεγαῖα 

ἀἀπιοάππα ἀε]σαί[ίοπε ορας ει, [εᾷε αΏ[οε[α ποτ οοΠΠ-- 

σεπίθ. ἸΝαΠ΄ ρετ ο[οπ]απι πιεδἰσαπιεπία ραχραπῖα εἰ αρε- 

τ]επίῖα Ἱπιπηίεπάα [απ  Οπαῖι ἀεπίαπε οοηρ]αΙπαῖοπε 

ορας εΠ, αποά παπο Ἠϊρροσταίε ἀεπαποίαί, Ῥτορτία Πγαῖ- 

Τ1τ ἀε]ρα[ῖο. Ἠαεο απίεπι περε[[αγίο [οπραξ, πε φυ18 

ΓαΡαιι[οη]ίαπς ατρϊγατείας γε]]ε Ηἱρροοσγαίεπι ΠΠΠ5 ΟΠΙΠΕΒ 

ία ἀε]ίσατε. Ὀεπιοπ[ιγαίαπι επῖπαι εβΏ ποπ οπηπες, Γεά 

ααῖ πα]]άἩι πα οππη 1ρῇς9 α[εοίαπι πεφαθ 1ΠΠαπιπιαϊἴοιεπι 

Ἠεααε οατηῖς ραίγε[αοιοπέπά, Ἠεθαε [οτάεπι πεῃιε Ἠπιο-- 

τοπι 1Π 1Ρᾳ5 οοποτείἁπι [οτηαπίητ,  ᾳποη]απι πΠΙΓογΠ165 

1ρΠ Ῥετ Γε [οἶαπι Γαϊ Ἱρίογαπι ομγαίοπεπα αἀπτίαπι, ΌῬε 

Ἰα]αστηο{ τεριας ἀεβηϊης αβιιπἀάεο 1π Ηδτῖς ππεἰ]ιοάί πιε- 

ἀεπαὶ ἀῑείαπα ε{[ὲ, 
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ι . 

η. 

[65] ᾿Ἠπιδεῖν τὰ. μὲν ὕδδα ἐς ὀρθὸν, τὰ ὁ) δὲΥλοξὰ ποξῶς 

ἐν σχήµατυ ἀπόνῷ, ἐν ῴ μήτε ἀπόσφιγξις ᾿μήτς αἁπό- 
”, - πε κά «/ / Ε] 1 Ἱ ΑΝ 

στασις ἔσται. ἐξ Οὗ ὅταν µεταλλασση ἓς' αναληψιν η 

Φέσι’, οὐ μεταλλάξουσι, ἀλλ ὅμοια ταῦτα ἔξοὺυσι, 'βύας 2 έ ᾽ μου 5 ) ᾿ 
, οφ δες / κα .ς ”{ ανω φλέβας, νεῦρα, Οστέα, ευῦετα, εὐσχετα. Ην 

. 

το 

Οὐ τὰ πἐπὀνθότα μόρια τοῦ σώματος ὀρθὼ καὶ λοξὰ 
λέγευ νῦν, ἀλλὼ τὰ ἀποστήματα, περὶ ὧν ποιειιαἰ τὴν -δι- 

δασκαλίαν ἐπὶ παραδείγμαιὺς ἐξ αὐτῶν ἑνὸρ τοῦ κὐλπου. 6 γµατυς "ἐς 
πάντως αρ οὗτος ἤτου γὲ ποψοός ἐστιν τῇ λοξὸς "ορὈς τὸ μῆ-- 

πος ἐν ᾧ })4ΡΕΦ. ὀρθὸν μὲν οὖν ἄκουέ µου τὸν ον 

λοξὸν δὲ τὸν μὴ τοιοῦτον. ὠνόμασε δὲ ὀρ9θὸν κὔλπον οὗ 
. - ’ , ε 

τὸ μὲν στόμιον ἓν τοῖς κάτω µἐρεσίν ἐστιν, ὁ δὲ πυθμὴν ἐν 

τοῖς ἄνω, λοξὸν δὲ οὗ πρὸς τὸ πλάγιον ἐκκλίνεταυ. γίγνον- 
ι) ς α) ’ 3 / /΄ / 

ταυ δὲ δηλονύτυ καὶ τούτὸις ἐναντίως διακείµενου κόλπου" 
[ή ια) ”, ’ ΔΝ / Ἀ ., 3 3 

πάτωθεν μὲν ἔχοντες πυθμένα, τὸ στόμιον δὲ ανωθὲν. ἄλλ 

αμεῖς αὐτοὶ τούτοὺς ἄρτυ διαιροῦμεν κατὰ τὸν πυθμένα τῆς 

ΧΣΧΥΠΙ. 

Ἠεεία φμῖᾶεπι ἵπ Τεεῖμπι ἀεΙραπάα [πε, οδίίφμα φεγο οὐ-- 

ἰἴσμε ἵπ [βμτα ἀοίοτίς εωρετίε, ἵπ φµα πεφιε οοπ[{γὶοιἰο 

πεφµε ἀεοε[ίο Πμίμτα [ε. Ἑπ οµα οιιμπα αἆ [μ[ρεή[ο-- 

πεπα αμ μο[ιμγαπι [τε ἐγαποῖίμς, ποπ ΙΤαΠόπΙΜίεπε, [ο 

πηϊ]ία Ἠαεο [ογεαπιμγ ππκ[εμίος, νεπας, πεγφος, ο[]α, 

δε]ίε εοππρο[ιία; δεἰ[ε οοπέεπια δεἰῖεφμε [μ[μεη[α. 

(Νοι α[Πεοίαν οογροσῖς Ρ8τίος Ρε τεοία εἰ οὑ]ίηαα παπο 

Ριοηιποῖαί, [εὰ αΡ[οείις ἆε ααάδιθ αἀάποίο εκ {ρᾷς απίας 

Βίας εχεπΙβ]ο ἀοοἰτιπάπι εἰῃοῖε. 5 επῖπι απ ΟΠΙΠΙΠΟ γε” 

οἵας ει απί ορ]σπας, αἆ Ἰααάίπεπι ρατίῖς 1π απ΄ βτο- 

οτεαίωχ τε]αίαδ. Αί εκ πε ρεχοῖρε τεείάπι ἀεο[ναιη, οἳ- 

Ἰϊᾳαπα Υετο απὶ Τα] ποῦ εχβα!ι. Ἠεοίαπα απἴειι Πβυπι 

αρρε]]ανιῖ οι]ας ο[ομ]απι Ἰπ[εγΙοτίρας ραγῆρας, {απάαπι 

νεχο Γαρετίογῖριθ ἀπείι, ΟΡΠᾳπαµα΄ νοοῖῖαξ ΄“οὔ])ις ος θἆ 

Ἰαίεγα ἀεβεοιίαν,  ΟΡονϊαπίαχ εἴῖαπι οπΙπΊπο βμας σόπ-- 

ἵτανίο Πα ῬΡοβι αι {απάσπι ΙΠΠεσπε’, οἴοα]απι '[αρεγπθ 
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Ἐά., 6µατι. ΧΠ. [65.] :.«Ἐὰά. Βα[. Ῥ, (696.) 
ἐκροῆς τῶν ἰχώρων ἕνεκεν. εἰ δὲ φθάνου τὸ στόµιον οὐκ 
«ἀκριβῶς ἐν' τοῖς κάτω µέρεσι τοῦ σώματος, αλλ᾽ ἐν τοῖς 

πλαγίοις ὑπάρχον, ἐξευρίσκειν, ἐπιτήδειον δὲ σχΏῆμα τοῦ µο- 
ρίου. χρῖ.. καὶ τρόπον ἐπιδέσξως ἐκκρίνεσθαι τοὺς χώρας 

αὐτοῦ. τοσαύτη γὼρ ἐν τοῖς τοιούτοις ἐστὶν } δύναμις τοῦ 

σχήματος, ὧσθ᾽ ἡμεῖς πολλάκις τὸ δοκοῦν ἄνωθεν εἶναι 

στόµιον, ἐποιήσαμεν κάτωθεν ὑπαλλάξαντες τὸ σχῆμα. μηρὸν 

οὖν ἐν. αὐτῷ. κόλπον ἔχοντα, τὸ στόµιον μὲν ἔχοντα πλη- 
σίον βουβώνος, τὸν πυθμένα δὲ ἐγγὺς τοῦ, γόνατος ἰασά- 
µεθα μετὰ σχήματος οὕιως, ὡς ὑψηλότερον εἶναι τὸ γόνυ 

τοῦ βουβώνος. ἐγένετο δὲ τοῦτο ῥᾳδίως τε καὶ ἀνωδύνως 

ὑπαυχενίου μαλακοῦ κατὰ τὴν ἰγνίαν ὑποιεθέντος. οὕτω 
δὲ καὶ κατὰ γαστροχνηµίαν κόλπους ἰασάμεθα, τὸ στόμιον 
ἔχοντας τῆς ἰγνύας πλησίον, ὑψηλότερον ἄκρον τὸν πὐδα 

τῆς ἰγνύας καταθέµενοι. καὶ πῆχυν ὃ᾽ ἀναβάντὲς ταινίᾳ 

κατὰ τὸν ὅμοιον πρόπον, ὡς ὑψηλοτέραν εἶναι καὶ ἄκραν 

τὴν χεῖρα ἀγκῶνος ἰασάμεδα πολλάκις ἔχοντα κόλπον, 
ἀγκώνος δὲ πεπονθότος οὕτως, ὡς ἐπειλῆφθαυ τὸν ἀμφ᾽ 

[ονμπίασ,  ἔος νετο 1Ρῇ ἀρ[ος Ίαπι ἀῑν]άίπιας Γεοαπάππι 

{ωπάσπι εἰΠανιϊ [αηϊεῖ οαι[α. ΌποάΠ ο[οα]απι 1η ΙΠ{ετΙο- 

χίρης. οογροςῖς ρατίῖθαδ ποπ Ῥ]απθ ρταεγεπετΙ, [εὰ 1π οὔ-- 

μουῖς εκ/{ετῖίέ, 1άοπεα ρατίῖς Πσιτα Ἰηνεπιεπάα ε{, οοπι- 

πηοάιςαε .ἀε]ισαί1οπ]8 πιοᾷμ5 4ο ε]ας [αΠ1ε5 εκςετηδΙΗΓ. 

Ταπία επῖπι ε[ῖ ἵπ τα]ῖρας ἤσυχαε {αου]ίας, αἱ Πο πηα]{ο- 

πες, αιιοά ο[ου]απι {αρειπο ε[[ε νἰάεραίας, Άσατα {αῬην-- 

ἰαία, 1Π{6γΠ8΄ ῥγουεάετε {εοθτίπια», [ί8φμα {επιαχ οιῖ [πας 

πεγαί ο[σει]απι απἰάεπι Ἱπραϊηὰ νἰοίπωπα, {αππάμπι γετο 

Ῥτορο Ρεπια «Ίιαῦεμς [απανίπηας, ομπι [8] ἤδυχα αἱ δεπα 

Ἱησμίπο [αρ] πηις ε[εί, ἀάφπε {αεῖ]οε ο οἶίγα ἀἆο]ογεπι 

οε[ΠΕ, ππο]]1 Ρι]νίπο , ρορ]έὶ [αρροβίο.  Τια νεχο. εἰ {αγαθ 

Πημς, ααίδαςφ ουἱΠοίαπα ΡορΗΙί ρτορίπφαπι εταῖ, [απανί-- 

Ώημδ.,  εχίγεπιαπα Ρεάεια Ρορίε Γαβ]πιίογεια, οοἱ]οςαηίε». 

Ῥναείετεα  οαρίέαπι πι θ{[δοίαπι πο](ε]]α {α[ρεπάεπίες, Επι 

πιοᾷο [α6ρεημπιετο ουγανίπια5, Γωηιπια πιαπα ομΡΙίο αἱογθ 

Ροβία.  ᾿Τία «ποᾳπο ομΡίΙ Πεσια α[εοείο, αἲ Τρίαπι Ππας α 
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Εά, Οµάΐε. ΧΙΙ. [ 06. 60.1 Εὰ. Βα[. Υ. (0969) 
υὐτὸν κόλπον ἐκ μὲν τῶν ἄνω΄' μερῶν τοῦ βραχίονοο, ἐκ δὲ 

τῶν κάτω τοῦ πήχεος. ἐπιτηδειότατον σχῆμα τὸ νῦν εἐρή- 
μένον- ἐστὶν, ἐν ᾧ ταπεινύτερον. ἑκατέρου τῶν ὁστῶν ἄγκὼν 

ίγνεται. ' λέγω δὲ ἑκατέρου: πήχεος καὶ βραχίονος" καὶ δύο 
75 ἐπιδέσμοις ἐνταῦθα γρώμεθα, τελευτῶσι μὲν ἀμφοτέροις 

ἐπὶ τὸ κατ᾽ ἀγκῶνα. στόµιον, «ἀρχομένοις, δὲ ἀπὸ τῶν πα- 
θών, ἐὰν μὲν ἀκριβῶς ὀρθὸς ὁ κόλπος ᾖ τὴν ἐπίδεσιν ἆπαρ- 
εὔαλετον: ποιήσειο:'' καθώσπερ εἰ καὶ κατεαγὸς ἐπιδεῖς τὸ 

κώλον, ἀποδεῖς τε ὁμοίως ἔχον. ἐὰν. δὲ ἐγκεκλιμένον ἐστὶ 

πρὸς τὸ πλάγιον, ἡᾗ ἐπίδεσί σου τὴν ἔγκλισιν τοῦ κόλπου 

µιμείσθω καὶ τὸ σχῆμα μιµείσθω τοιοῦ- [06] τος, ὡς 
ἐκρεῖν τοὺς ἐχώρας' ἐν ᾧ δὲ ἂν µέλλης ἀποιίθεσθαι σχή- 

µατυ τὸ πεπονθὸς µόριον, ἐν τούτῳ καὶ τὴν ἐπίδεσιν ποιοῦ, 

γιγνώσκων µεγίσεην ἑπομένην βλάβην τοῖς μετεσχηματισµέ- 

νους.  ἄναγκαῖον γὰρ ἐν αὐτοῖς ἔνια μὲν τῶν κεκυρτωµένων 
προσταλῆναι, ἔνια δὲ ὑψωθῆναι προσεσταλµένα. συμβήσε- 

ται οὖν ἐξ ἀνάγκης τὰ μὲν ὑψωθέντα θλίβεσθαι πρὸς τῶν 

ἐπιδέσμων, τὰ δὲ ταπεινωθέντα μὴ χρατεῖσθαυ χαλασθέν- 

Ρατήρας ααἶάεπι [αρετίοτῖρης Ὀταοβίαπα, αἳ Ππεγιοτίραφ 

νετο ουΡίίαπι ου[βάθαί, πιακίπιο 1άοπεα ε[ὲ Ύµαε ημπο βρυτα 

Ρτοπαποίϊαία εΠ, ἵπ 4 ουΒΙΙ Πεκις αίταφιε ε[ε Ἠιπιί- 

Ἠος οο]]οσαίατ, οαβαΙ Ἱπαπαπα εἲ Ώταομῆ, Αίᾳπε Μο ἆπα- 

Ῥαςφ αἰίσνας {4[6ἱ15 αᾳμαθ ἄππραφ αἆ Πεχας ου 11 ο[συ]μτα 

Βηϊαπίπτ; εκοτάἰαπίαχ γετο αἳ αΠεοίϊοπίρα», {ἱ βπις Ρ]αιιθ 

τεοίης Πιτ, ἀε[ιραιιοπεπι. ε[ῃοίε ποπ Ρτορεπάεπίεπα, Ρρετ- 

ἄεφαε «ο { {τασίαπι πιεπρταπι ἀεν]ποίαδ, αιοᾷ τθοίαπα 

ἀεβεαί οοηἰ]πετὶ,  Φὶ γετο αἆ Ἰαίας ρτορεηάεαί, πα ἀε]ῖ-- 

ραίῖο πας ρεορεπ/ίούεπα {εοίείαν ἴαιεωαιο Άσαχαπι Ἱπιί- 

είς, «4ὐα {απῖες εκρετηαϊαχ. Όπο νετο ἵπ Παίΐα ραγίεπι 

αΏεοῖαπι ἀεροβίμταθ ϱ5, 1π 6ο 4ποφπε ἀε]ίσαίίοπεπι σοπ- 

Βτιε αἀ[εφπαίας απαθ ραγίε Πριιχάπα Ἱπιπμίανετίηξ, 1ρίί8 

πιαχίπιατη Ἰαεβοπεπι {μοσθάςχθ. Ίπ 16 επῖπι ποππι]]α ᾳμαθ 

αιἰο]]εμαπίας [αρ[άετε; ποππα]]α γετο Ύπάθ ἀερείπιεραι- 

πχ α4[αχρετα πεοε[Τε ει. Οοπα1ηρεί 1βιίας περε[αξίο [αῦ- 

Ἰαίας οιἰάεαι ρατίες α {α[οῖῖ οοπαρχηῖ, ἀεργε[αθ: νετο 
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Ἐὰ: Οµοσι, ΧΠ. [ο]. Εὰ. Ῥά[. ΙΥ. (6589) 
των αὐτῶν. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν Θλιῤομένων τὴν ἀπόσφιγξεν 
εἶπεν ὁ Ιπποκράτης, ἐπὲ δὲ τῶν κεχαλασμένων «τὴν. ἀτεύ-- 

στασιν ἐν σχήµατι τοιούτῳ: τὴν οἰκείαν τῷ: κὀλπῳ: πελεύων 
ἐπίδεσιν ποιεῖν ἡμᾶς, ἐν 'ᾧ' µήτε ἀπόότασις μήτε: ἀπύ- 

σφιξίς ἐστι, κατὰ τὴν ἀπόστασιν ἄναγκαξομένων πασχόύτων 

µεταβάλλειν.' ἐὰν 'γὼρ' ἁπλῶς. ἐν πῷτ τῆς ἐπιδέσεως χρόνῶ 

µόνῳ φροντίσωµεν τῶν λοξῶν κόλπωνς  ἐπιδέσεί λοξῇ κατατ 

βαλλέσθω ἐν σχήματυ με δυναμένω' φυλαχθῆναι κατὰ :τὴν 

ἀπόθεσιν ἢ καιὼ τὴν ἄναληψιν ἐν τῇ καταλλαγῇ... τὰ μέν 

τινα τῶν ἐπιδεδεμένων μορίων ἀποσφᾳιγχθήσεται, τὰ δὲ.χα- 

λαγθήσεται, ὀνομαστὶ δὲ αὐτὸς ἐδήλωσε τὰ τὴν Όεσιν ἐν 

αὐτοῖς σγηματισμοῖς ὑπαλλάττοντα μόρια μµύας εἰπων καὶ 
φλέβας καὶ νεῦρα καὶ ὁὀστᾶ. ταῦτα γάρ ἐστι τὰ τὸν ὄγκον 

τοῦ σώματος ἐργαξόμενα, φλέβας ἀπκουόντων ἡμών κατὰ τὸ 

παλαιὸν ἔθος οὐ µόνον ταύτας τὼς νῦν ὀνομαξομένας, ἀλλὰ 

καὶ τὰς ἀρτηρίας, οὗτος μὲν οὖν ὁ νοῖς ὅλης τῆς ῥήσεώς 
3 

ἐστιν. αἱ δὲ κατὰ µέρος ἐν αὐτῇ λέξεις οἱ πάνυ μὲν ἆσα- 

ααµπι Ἰακαίαο Ππί ποπ οοπἰ]πογῖ, ἘΠΙΠΙΝΕΤΟ ἵπ 15 ᾳααθ 

Ῥτεπηυπέ {α[ο] σοΠ/[ΙΓΙΟΠΙοπεπα Ρρτοπαποϊανιί Πιρροςγαίεθ 

ἀπόσφιγξιν, 1π 1ς 189 Ἰακαηίμγ ἀθοε[Ποπεπι ἀπόστασιν, 
4ο ἵπ ἴαι Πσιτα Ῥγορτίααι ΕΑπαϊ ἀε]ὶσαίίοπεπι ΠΟ06δ. οοΠ- 

Βγαετε Ἱπιρεταί, Ίπ θα πε(ιε ἀεσε[πο πεαε. οοπβχ]οίῖο 

Πε, αααπι ἀθεεβιοπε ῥραγίες α[εοίας Πηπι Βσαγαίαηι ἵπι- 
πηπίατε οοδαπἰαγ. Θἱ παπιπε Επιρμο]ίεν [οἱο ἀεἰὶσαιιοπῖθ 

Τεπιροτε οβ]ίᾳαοταπα Ππιππι οπγαπι Παριατί [απιᾳδ,  οΡΙ]- 

Ύµα ἀε]ίσαίῖο αἀπιογεαίαχ, Ύπαπι τεροβίῖο απἲ [απ[ρεπῇο 

οοπιπηπ{αἰΙοπθ {πεχῖ ΠΟΏ Ροίεβ. Όπαε Ῥατίες ἀενιποιαπίας, 

εατιπα αααεάαπι οοπβγιησεηᾶἆαε [αηΐς φπαθάαδπαι. Ἰακαπάαθ, 

Όπαε ρατίες Πίαπι 1π {ρῇ5 Πσιασίς ρεγπιιζαπ!, εας 1ρίθ: πο” 

πηϊπαἶπα ρτοςΙά1ὲ ηπα[οα]ος νοσΔΠ5, ΥΕΠΑΝ,΄ Ώεινος εἴἰ ο[ἵα. 

Ηαε πάωφαε [απὲ αάαε οοτροΓῖ5 πποἰεπα ε[ῃΠοίαΠί. Ίο 

αμίεαι ΎπΗπ1 γεπας ἀἴοΙπιας, Ῥτο νείεγε οοπ[αεϊαᾶ{πθ Πο 

εας ἀππιίαχαϊ αας Πππο ποπιϊπαπιας, Ὑεταπα εἰῖαπι ατίετ]ᾶς 

ἀπἰε]]σίπηις, ΄ Ἠεπς Ισίίαγ ογαοπί5 Ίαεο ε[ι,- οα]α5. Π-- 

ρα]α νειθα ποπ αἀαιοᾷαπα ορίοατα [μη Εοτία[]]ς ἴαμπει 



ΚΑΤ’ ΙΠΊΡΕΙΟΝ ΒΙΒ4. ΥΠΟΜΝΗΜΑ, 60 
Εὰ. οµανῖ, ΧΗ. [60.1] Εὰ. Βα[, Υ. (680. 667.) 
φεῖς εἰσιν, δβήρν δὲ αὐτὰς ἴσως ἐξηγήσασθαι διὼ βραχέων. 

ἀνάληψιν μὲν ἐπὶ χειρὸς ὀνομάδευ τὴν μετὰ τὴν ἐπίδεσιν 

ἀπόθεσιν αὐτῆς ἓν πλατείᾳ ταινίᾳ παραλαμβανούσῃ πάντα 
τὸν πῆχυν, θέσιν δὲ τὴν ἐπὶ τοῦ σκέλους. εὔδηλον δὲ ὅτι 

καὶ ἡᾗ ἀνάληψις ὑποπέπτωκε τῷ /ένευ τῷ τῆς θέσεως ση- 

μαινομένῳ καὶ τῷ νῦν ἐπὶ τῷ τέλει τῆς ῥήσεως, εὔθετα 
μὲν ὠνύμασε τὼ καλώς ἀποσιθέμενα, εὔσχετα, δὲ τὰ καλώς 

ἀφαἸαμβανόμενα, τὸ μὲν πρώτον ὄνομα κατα τῶν σπελων, 
τὸ δὲ δεύτερον κατὰ τῶν χειρών ἐπιφέρων. 

κό’. 

᾿4ναλιλῆφθαυ δὲ ἢ κέεσθαυ ἐν σχήµατε ἀπύνῳω τῷ κατὰ 
φύσιν. ὧν δὲ ἄν ἀποστῇ τάναντία. 

(6857) Οὐκ ἄλλο μέντου τὸ ἄπονόν ἐστιν ἄλλο δὲ τὸ 
κατὰ φύσιν, ἆλλ᾽ ἓν καὶ τὸ αὐτὸ συµβέβηκεν . ἀμφοτέρῳ 
κατὰ φύσιν τὲ ἑἶναι καὶ ἀπόνῳ,. τέ ἔσει τοῦτο λέλέκταυ 

ορροτίππῖας {αΠεί εα ράποῖν εχρ]ῖοατθ, Θια[ρεπΠόπεπαι 
Ῥτασμαϊ ποπηϊπαῖ ἀ1ρβας α ἀε]ραίίοπε τεροβΗοπεπι 1π ]αΐα 

πηῖίε]]α ᾳπαθ ἰοίμπι ουΡτίαπι εχοῖρῖί, Ῥοβίαγαπι γετο ογασῖδ, 

Ιμᾳπϊάο φποαο οοπβαί Γα[ρεπβοπεπα [αρ εο οοπιρτεµεπᾶΙ 

5εµεγε οιοά ροβίμγαα Πραϊῃβσοαι αποάφαθ παπο 1Π ΟΓΗΙ1ο-- 

ηῖς {πε οοπ{[οτΙβαί.  Βε]]ε αμῖάεπι ροβία παποαρανΙῖ ᾳὔπα 

οοποἵηπε τεροπιπίωτ/ Ώε]]θ νεγο οοπ{επία 4ο οοποίππε 

{υ[ρεπάαπίασ, Ρεϊπιαπι γοοαβα]ηπι αἆ οτωτα, αἰίεγαπι αἆ 

Ῥχγαοσμία τε[εγεης, 

ΧΧΙΣΧ. 

νο, νεγο αι Ῥο[ία ε[]ε ἄεοει ἐπ στα ποπ ἰαεάεπιε, 
Ύµαο [εομπάμηι παίμγατα [πῖ. ᾖπ φιῖδς αἱέεπι αὔ[εε[- 

Γετίπέ, οοπιγατία. 

Χο αἰιιά [απο ἀο]οτῖς εχρεις εί α]πά ααοᾶ Γοοιπ- 

στη παίαχαπα εἴ, [εὰ παπα εἳ Ίάεπι αἰτΊηιια εἲ Γεοιη ἆιτα 

ηοίηναπ εχΙ[επῖ  εἴ, ἀο]οχγὶ εχρεγῖ οοΏρῖί, Έα ἆε τε 

ΟΑΙΕΝΌ6 ΤΟΤε ΧγΠΙΠε ΡΛΏδ 11ο Έεοο 



00 Ὅτ1 4 4ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ 

Εά. Ομοτι. ΧΙΙ. [68. 7. {, Εὰ, Ρα. γ. (697.) 
μὲν καὶ ἐν τῷ. περὶ. ἀγμῶν' ἔκανώς ἐπ αὐτοῦ, δηλώσεεαν 
δὲ καὶ νῦν ἐπὶ προήκοντι τῷ βιβλίω. ὧν δὲ ἂν ἀποστῇ 

. ’ ᾿ ντ] ” « κ κε ο. Δ ευ ” 

ταναντία. τινὲς [67 ] μὲν έγραψαν, ὧν ὃ ἂν μή ἄποστην 

προσθένιες ἀπόφασιν πὴν μὴ, καὶ φασιν ὧν μὴ ἀποστῆῇ τι 
τῶν προειρηµμένων κατὰ λόγον πῆς ἐπιδέσεως, ὧν ὃ᾽ ἂν 

ἀποσεῆ τὸ ἐναντίον. ' τοίνυν ὁ προειρηµένος ἦν ἄρχεσθαν 
μὲν ἀπὸ τοῦ ὑγιοῦς, τελευτᾷν δὲ ἐπὶ τὸ ἐκλύοντα τὴν πἰε- 
σιν. ὁ ἐναντίος ἄρξεται μὲν απὸ τῶν ἡλκωμένων καὶ κα- 
τεαγότων, ἀναβήσειαι δὲ πρὸς τὴν κάτω χώραν ἐκλύων τὴν 
ἐπίδεσιν. ὅσοι δὲ ἄνευ τῆς αποφάσεως γεγραμμένην τὴν λέξιν 
ἐξηγοῦνται, «φασὶ κελεύειν  αὐιὸν ὦν ὃ᾽ ἂν ἀποσεήσεται 

, / Ν , Ἀ Ἆ ..- 

προσεσταλµένα, βουλυμεθα παρὰ φύσιν καὶ συμβεβηκύεα 

τὸν εἰρημένον τρόπον τῆς ἐπιδέσεως ὑπαλλάττειν. 'μαὶ ὅτι 

μὲν οὖν τὼ καλῶς συμφύντα διαστῆσαι βουλόµενοι, καθ 
« / - , 3 ’ . ή 3 “ Ἀ 

ὀντιναοῦν τρόπον ἀλλήλοις συνεληλυθύτα μὴ προδήκοντος, 

ἐναντίου τρόπου δεόµεθα, πρόδηλὀν ἐστι. καὶ μέντοι μὲν ὅτυ 
πολλὼ τῶν μεγώλων τραυμάτων, ἐφ᾽ ὧν τὸ βάθος ακύλλητον 

ααϊάεπι 1π' ορετε ἆθ {γαοιαεῖν αὐιπὰςε ἀῑοίαπι εβ, απο 
νετο Ίου ἴπ ἀεοςπίῖ 1ρτο εκρ]ϊσαριας: 1π᾽ φπ1ριβ' β1ἱεπῃ 

«ἀεοε[εε]πῖ, οοπίτατία. . ΟΙἁαπι: ΓοτῖρΓεταπῖς 1π απἱράδ ποπ 

ιΔεοε[[εγίπί, αἀ ία περαίῖοπε, αΠεγαπίααε π αμῖρᾶς ποΟΗ 

ἀεεε[[ενὶ εοταπΙ  φὔαε επαποϊαῖα  [απί α(αά ἀε]ίραιτουῖ5 

ε[αία ἀϊσησπα, 1π) ααἴραβ ἀεοεί[Τενί οοπίτασίαωα. ΑΙ 4εἰ]-- 

σαϊϊοπίς ταίῖο Ριαεβίοία 81, α [απα φαἰάεπι ρατῖε 1ρ[απη 

«εχοχάἰπτῖ, Ππρευχ πἱοιό νετο ἀέμπετε: απἱ οοατοἰαίίοπεπι Αἰ[- 

Γο]ναί. (οπίχαπῖας Ιποῖριεϊ αὐ ι]οεταίῖ5 8ο {ναοί ρανίῖ- 

Ῥμ8, ἴάρεγπε αἆ 1μ{εγίογεπι σορίοπεια ἀε]ὶσαίίοπθπι τεπαῖξ- 

Ίεηδ. Οιὶ νετο αΡρίᾳαθ . πεβαίΊοπο οοπ{[οπρίαπι (εχίμπι 

εχρ]]οαηῖ, ἩΗϊρροοταίεπι Ἱοσίατι οεπ[επί, πἱ ϱαθα ϱ18ε 

Ῥταείες παίυναπι {αοο]ποία [απὶ ααἲ «εἰἶαπι οοπιηλ[]α. ἀεοέ- 

4ετε νο]μπι1δ, {αρεσίογεπι ἀε]ιραίιοπῖς ταϊοπθπαι ἀπαπαμίε- 

ΠΠ. 1Πιο [πε υῖ οΟΠΟΙΠΠΟ Ἰαποία ἀϊάμοετε ἀε[άενα- 

4Πµ5, 4ποσσπφμθ πθάο πο ἀεοεπίος οοπουττοσίηΐ, σοπ!γα- 

πια νἰποιεπάῖ ταϊῖοπε ποῬί οριθ ε[ῖα ρετ[ρῖομαπι ει, 

Οι εὔἶαπι Ἰπ Ρρετπια]ῖδ πιασηῖ να]ηετίρυς, ἴαπ αιῖρας 



Κα’ ΙΗΊΡΕΙΟΝ ΠΙΗ4. ΤΠΟΜΝΗΜΑ Ἡ. 903 
Εὰ. Οµατι. ΧΠ. [67.] ο τς Εάν Βα[, Υ. (687. 
ἔμεινε τοῦ δέρματος κολληθέντος 3) συνῆλθεν αλλήλοις ἔνδι- 

πλούμενα τὰ χείλη. κατάγματα ὃ᾽ ὅτι τοῦτ) ἄφ᾿ ὦν ἐκλίδη 
πρὺς τὸ βάδος τὰ πέρατα τοῦ κατεαγύτος, ανάλυγον τοῖς 
ἐπὶ τοῦ ὀέρματος χείλεσιν ἀποστῆναυ δεῖταυ τὰ ουνέληλυ- 

Φότα καὶ τοῦτο πρὀδηλον παντί. καὶ µέντου καὶ ὅτν κατ’ 

ἐκεῖνα τῶν ὁστῶν συμβαίνει τὸ εἰρημένον, ὅσα καὶ ἓν τοῖ- 

τοις κοιλότητας ἐντὸς ἑαυτῶν τ σήθαγγας ἀξιολόγους ἔχευ 

καὶ γιγνώσκοµὲν αὐιτα καθ᾽ ἑαυτὰ χρήσιμα ταῦτα, ὡς δὲ 
κακώς εἰρημένα νῦν µέμψαιτ ἂν τι. τῇ γὰρ. προκειμένη 

λέξει συμφωνίαν οὐδεμίαν ἔχει. γέγραπται γὰρ ἐν αὐτῆ, 

ὧν δὲ ἂν ἀποστῇῃῇ τὰ ἐναντία. οὐ ταὐτὸν δὲ σημαίνέταυ πρὸς 
τῆς, ὧν ὃ ἂν ἀποστῇ καὶ πρὺς τῆς ὧν δὲ ἀποστῆσαι 9δέ- 

λε λέξεως.  ἐχρῆν οὖν αυτοὺς, ὥσπερ οἳ πρότεροι τὴν 
απιόφασιν προτιθέντες τοῦ ἀποσιῆσαυ 1ἠν λέξιν ἁμολογοῦ- 
σαν. εἰργάσατο τῇ σφετέρᾳ Φόξη οὕτως αὐτοὺς µεταγρά-- 

Ψαντες αὐτὴν ἐξηγήσασθαι καὺὼς ῥούλονται. γεγθαμµένης 

ὁ) ὡς νυν γέγραπται, τήν ἐξήγησιν αλλοιρίαν ἐποιήσαντο. 

ουίε΄ οοὐρβ]απαία Γαπᾷ μπα αηΙΠΙήιε οοπρ]ωτϊΠαίαπα ππαη{εΥ1Ε 

αμί Ἰαμγα. 1 {[α Ἱπνίοεπι ἀπίαδ ἀπρ]σαία. 1 ΠΙΑ οοίθ-- 

αλπί, Ἰπ {ταοιητῖ 4ποφμε, αμοά Ἰας α ααἴριμς {παοῦ οἷῇς 

εχίγεµια αἆ {απάμπι ἀῑάποία {ωμί, οαἱῖ Ιαῦτῖς Ππτ οοΏ[- 

1η]]ε5δ, τυρί ϱάθ αἀ]αποία [ωπί, 4μο ἀεοεᾷαηπί οροτίετε, 

14 εἰ ραίεῖ οιηΗΙΡΗ55 Ἠεο ποπ εἰἶαπι οαυὐία, οαιοὰ επανγα- 

ἴωπι ε[ὶ 1116 αοοϊἁτι οίπρας ᾳμαε εἰ Ιπίετίοχες ἴπ {[ε οανἰ-- 

ταίες απί Ἰπῃσμες οανεγηας οΡϊπεη!, 1ρ[8ᾳμθ Ῥετ {ε οοΡΏο- 

{οἴπιμς εἰ εαἆεπα Ἱία υ{ἷμα, αἱ οἱαο νἰ]ο[ο ρχοἀάμοία πτιο 

αμα υῖς αχραειὰΐ, οιοά αὐμπι Ῥγοροβία ΟΥαἰΙοπε π]]α1αι 

οοποεπίμι Ἠαβεαπί, Ίαν 1π εα [ορίαπι εβ: 1 φιίρας 

᾿αυΐεπι ἀεοε[ζεν]αί οοπἱγαχία. :Δί πος ἴάεπι Ἠαο οταἰ]οπε: 

η. αυἷρας αμίεπῃ ἀεοε[[θν]μί; αἰᾳιό 1]]α: α φαἱβαβ νειο ια 

ἀεοεάαπί, ἀαῑ ορεναι. Όρονίεραί ἀρῖιαν Τρίο, «μειπαά-- 

ποᾷμαα Ρτίοτε5 ΠεραἴίοΠεΙη Ριαερο[α]{6 νειρο ἀεοε[ειίης, 

Ποφιε οταΙΙοΏεΠΙ Ῥτορχίαο {επιεπίίαε οοἩ/[εωίαπεβπι τεάΚ]-- 

ἀμεπι; οο5ἆεππαιο ἐρ[απα {οηἱρίαμα ρτο ΑΡΙΙΓΙο εχρο[ωῇε: 

Ιονϊρία επῖπα, μέ ημας [οηρία εἴι, αἰεπαπι εχρ]αηαίοµεπι 

Έεε 2 



δ04 ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΝΚΡΑάΤΟΤΣ 

Κά. ματι, ΧΙ. [οτ.] Εά. Ῥα[, Υ. (607.) 
μὴ τοίνυν ἐν τῇ προκειμένη λέξει σε περὶ ὧν ἀποστῆσαν 
βουλόμεθα διδάσκει. ἐρεῖ γὰρ περὶ τούτων ἐφεξῆς. αλλὰ 

περὶ τῶν ἀφισταμένων, οὐδέπω αφεστώτων τελέως ἢ καὶ τε- 
λέως μὲν ἀφεστώτων, οὐ μὴν εἰς κόλπον γε μεθεστώτων 
δη. δεῖαυ γὼρ ταῦτα πρώτης μὲν τῆς ανωδύνου καὶ 

πεπτυύσης τὸ διαπυΐσκον αγωγῆς. ἐπεὶ ὃ᾽ ἂν ἐκπυῆση 
στοµώσεως εἰς ἔκκρισιν, εἶτ ἐφεξῆς εἴ τι φλεγμονῆς ἐν τοῖς 

περιέχουσι τὸ ἐκκριθὲν ὑγρὸν ὑπολείπεται, αὐτὸ ἐξιάσασθαυ 
καὶ μετὰ ταῦθ’, ὡς ἔφην, ἀντιξηθανῦ Ώναί τὲ καὶ σαρκω- 

θῆναι, κἄᾶπειθ᾽ οὕτως κολλᾶσθαι καταλειᾳθέντος αὐτοῦ μό- 

γου τοῦ κόλπου μηδενὸς ἐξευγμένου παθήµατος αὐτῷ. μήτ 
οὖν φλεγμονῆς µήτὲ ῥύπου µήτε ὑγρότητος περιττῆης μήτ᾽ 

ἐνδείας σαρκών. οὐδὲν οὖν Θαυμαστὸν, εἰ ταναντία συµ- 

βουλεύει πράττειν ἐπὶ τῶν ἀφισταμένων. ὅστις γὰρ ὠμί- 
ληκε μὴ κατὰ τὺ πάρεργον τοῖς ἔργοις τῆς τέχνης, οἷδὲν 

ἐπὶ τῶν πεφθῆναι δυναμένων αποστάσεων οὔτ ἐκκρίνε- 

σθαἰ τι τοῦ διαπυΐσκοντος χυμοῦ ἀσύμφορον. ἄμεινύν τε 

οοη[εσσεγιΠί. Άοι Ισίίαγ 1π Ργοροβία οταϊίοπε {6 εα ἀοοεῖ 

ᾳααε αμ[οεάενο νο]Ηπῃ. ΌὈε ῖ επῖπι ἀείποερς ἀῑοίαγιαφ 

ει. Ψετυπι 4ο 1 ᾳµαε αΡ[οεάαπί ποπάαπα Ρεγ[εοίε αΏ{- 

οε[ζεγιιπί νε] εἰῖαπι ἀς 15 αάπε ροε[εοίε αὐ[οείΓεταπί Ποι-- 

ἀαπι ἴαππεα ἵπ [παπι ασ ππίαία [απ  Ἠαεο παπιᾳπε 

Ῥτίπιαπα οπτα[ἴοπεια Ῥο[ία]απί, ας ἆο]οτεπι Γεὰεί εἰ ατιοά 

1 Ῥιαςδ οοπιπιμίαίαχ Ππιαξαγεί. Ιεἶπάε νετο αἀμαι [αρρα- 

χανεγ]Ώηϊῖ αρβεγίΙοπεία αμα οχε]ιἀαμίαν,. ἜΓαπ ἀείπεορς { 

αλά απη]απιπηαἰ]οπί5 Ῥατίϊριις εχογείιιῃπ ἨάΠπογεπι οοη[ῖ- 

πεπίῖραςφ [αρετῇε, τά εκϊπιαϊαχ εἰ Ρροίίεα, πῖ ρτοία]ῖ, οἱ 

Πεσᾶβχγο αἳ ϱΑΥΠΕΙΙ Ρχοςγεατο ἀεοεί, πιοχαε Ἱία οοησ]α{1- 

παγε, Ρίο πα [ο]ο τε]είο πα]]οφαε Ρτανο α[εοία 1ρῄ 

Ἰαποίο,. Ἀεφαο επῖπι ῥρ]εσπιοπο Ἠθηιιε [ογάες πεφαε Πιι- 

πηου Γαρετῃαας αἀε[ι πσφπε οασηῖαπα Ροεπιιτγῖα,. Ἐπσο ΠϊμΙ] 

παῖχαπι ο, [ εοπ[ι]ε 1Π 16 ᾳπαε αΡ[εε[ἴεν]πε οοπῖταγία 

ΠΙΟ]. ασ αὐσππααθ πο ο[οΙίαπίες 1Π αγίῖς ορε/Ίβις 

νες[αίές ε[ί, πονῖῖ τή 1 ααῖ πιπαγα Τε απεαΠΕ αὐ[ος[πρις 

ἁαπιποίαπα ε[ε, πλ απἰάφ πα Πωπποχίδ ραγα]εμίῖ ποκίαμα 



κατ’ ΤΗΤΡΙΗΙΟΝ Ρ1Τ024. ΤΠΟΙΜΝΗΙΙΑ Ε. 805 
' . 

Εά. Οµατε, ΧΙ. [ 67. 68.1] Τά. Ῥα[. Υ. (687.) 
᾽ - ” ο  -” η , λ Π ο» 

γαρ Όάαττον ἔνδον αὐτῷ μένοντὸ συµβαλλειν το λοιπὸν, ονὸ 

ὅλως ἐπιδέσεως χρῆδον τὸ πεπονθὺς, ὕσον ἐπὶ τῷ πάθει. 
’ 3 3 3 ς ” 

παραλαμβάνεται γὰρ ἐπ) αὐτὸ ἐπίδεσις, οὐχ ὡς αὐτὴ δυνα- 
’ 3 - , -” 

µένη Θεραπεύειν, αλλ᾽ ὡς τοῖς Θεραπενομένοις ὑπηρετοῦσα. 

διαφέρει τοίνυν 3 τῶν ἀφεστώτων θεραπεία τῆς τῶν πόλ- 
.. 3 ω / η ν 3ο ε 4 

πων Όλων τῶν Ίειτνιώωντων μὲν γαρ [68] ουδὲν νγρον 
3 - 3” ” ’ ο. , - ΄ 3 

ἐκρεῖν ἄχοι περ ἂν πέττηταυ συμφέρει, τῶν κύλπων δὲ ἐκ- 
κρῖναι πάντως, μηδὲν ἔνδον ἐπολείπεσθαι καὶ τούτων μὲν 

π ΄ - ον 

.. μηδὲν ὅλως εἶναι στύµιον, ἐπὶ δὲ τῶν κόλπων εἶναί τὲ καὶ 

ἀνεῴχθαι γαὶ ταῦτα μὲν ἀφιστάμενα διὰ καταπλασμάτων 
.. ’ ΄ ’ .) 

ὑγραινόντων τὲ καὶ Θερμαινύνιων πέττεσθαυ. τοὺς κύλπους 

δὲ διὰ ἰσχυρῶς ἑηραινόγτων καὶ καθαιρόντων, καθαροὺς 
καὶ ξηροὺς γίνεσθαι" ἔτι δὲ τοὺς μὲν κόλπους τὴν μὲν εἰ- 

’ Α΄ 2. Δ ι 3 ην ι . 
θημένην ἐπίδεσιν ἐᾶᾷσθαι, τα δὲ αφιστάµέενα μηδὲ ἄλλως 

τοῖς ἰωμένοις ὑπηρστοῦσαι, ὑπ αὐτῶν τὴν ἐπίδεσιν παρα- 

΄λαμβάνοµεν. 4οκληπιάδης δὲ ἐπὶ τῆς ἐπιδέσέως ακυύων 

πούτων, ὦν δὲ ἂν αποοτῇ τὰ ἐναντία τὴν ὕλην διάνοιαν εἷ- 

ναι βούλεται. ἂν δὲ ἐπιδεν ἐν σχήµατι, ἓν ᾧ μήτε ἀπό- ἑ χήµατι, ἓν ᾧ μή 

εχοενπῖ, Εεηῖπι [αµμς εἰ εχρεθῖ[ῖαις ε[ι ἀπίας Τρ πια- 

πεηΗῖ ῥτοδείε γελφααπι, Π6(Πε ΟΙΗΠΙΠΟ εΙσαΒΙοπειη πηοχΡὶ 

ταί]οπο Ρανς α[Τεοία Ρο[ιι]αί.  Αά 14 επῖπι αμ] νοίατ ἆς- 

Ἠσαίίο, ποπ ϱποᾷ ἀρία ουµταγε «πθα!, [οὰ πί οιταμῖθις 

Ἰη[{εγν]αίι. ΕἰΠετί εγσο αρ[οε[αμι οὐταί[ίο α ομποῖῖ ΠΠπΗΠΙ 

ειγαἰοπίρας. Ίναπι 1π 1 απἰάθπι αὐ[οείιῦιας οοπ/[ετί, 
ᾳποαἆά πιαἰυταγετῖηί ἨηΙ]] Ἰατωοχῖς εχοσχγηῖ:ς 1Π Ἠῇ5 νοτο 

Πηΐρας εκοτοιῖς οπππίδις πἰλ]] {μίας τεμ, Εταείενεα 

Ίμς πα αὐ[οείπρας πι]]ο ργογ[α5 ο[οι]ο ορι5 ε[ζε; ἵωμ [Πηῖ- 

Ρας Υετο ο[ει]άπα 1άᾳαε αρετίαπι εχετε εἰ 11αε αΡίοε- 

.ἁμπῖ, Ἴμαεο σαἱπρ]α[πιαιῖς {μπι Πυπιεοίαα η δας ἴσπι οα]ε[α-- 

. εἰεπίῖρις πιαμγατῖς Πηαςδ νετο νεμεπιεηίετ Πεσαμίρης εἰ 

Ῥυγραμ δις Ῥηχος εἰ βοσος τεάάΙ, Αά µαες βηιυς Ρυαεα1ο[ᾷ 

ἀε]]σαίῖοιε ομταπά1 [απῖς αἲ αὐ[οε[ας ΠοἩ αἰίας οπγαπ ρα 

απ[εγνΙθι [ει [0 15 ἀε]ισαίίοπεσ Ῥτοππονεμιής, Α[ε]ερῖα- 

-4ε5 αἱεπι ο πάπα αθο γειγρα ἵπ 1ρις οοπίγαγ]α οὐ [οεί[ο-- 

τ1πὲ οχρ]ἰσαῖ, 4ε ἀε]σαίίοπε υἱνεν[απα Πε] /σεπίίαπι ε[ε 

νε, Οιοὰ {1 ἵπ Πσιχα ἀενιποῖᾶαδ, 1 ατα Ἠέεπε εοατοῖα- 
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σφιγξις μήσε ̓ ἀπόσέασις ἔσται, τοῦτο ὃ᾽ ἐδτὶν ἅπαν κατὰ 
φέσιν. ἐφ᾽ ὧν δὲ ἂν ἡ ἐπίδεσις ἀποστῆ, ἐπὶ τούτων τὰν- 

αντία πρᾶττε, τουτέστεν ἐν τῷ ἐναντίῳ σχήµατι τὴν ἐπί- 
δεσιν ποιοῦ. καὶ γράφει κατὰ λέξιν οὕτως ἐν ᾧ σχήµατυ 
τοῦ μέρους ἐπιτιθέντος σχήματος ἐπίδεσμος ἀποστῃ, τῷ 

ἐναντίῳ τούτῳ σχήµατι τὴν ἐπίδεσιν ποιοῦ. οἷον ἐκτεταμέ- 

νου τοῦ ἀγκώνος, ἐπειδὰν ὁ βραχίων καταδεθῆ, ὁ ἐπίδε- 

σµος οὐ μένει, ἀλλ᾽ ἀφίστωται, τουναντίον σχῆμα τῇ ἐκτά- 
σει κατασχευάσας" ἐπεὶ δὲ τουτέστο κάµψας τὸν αγκώνα 

ἐπίδει πάλιν. ἐπεὶ καιὰ φύσιν μὲν σχῆμα τοῖς σκέλεσίν 

ἐστι τὸ ἐκτεταμένον, ἐὰν καὶ κεκαμμένων τών σκελών ἐπιδή- 

σας ἐκτεῖναι κελεύσης, μειαβάντων τῶν μυῶν εἰς ἄλλους τό- 

πους ὁ ἐπίδεσμος ἀποστήσεται απ᾿ ἐκείνων, αφ ὦν μύες 

ἀπεχώρησαν, τὸ ἐναντίον σχῆμα τοῦ κατακἑκαμμένου ποιήσας, 

ἐπειδὴ τουτέστιν ὁ ἐκτείνας τὰ σκέλη ἀποδεῖν, ὅπερ καὶ 

πεῖσθαυ μέλλει σχήµατυ. καὶ ταῦτα μὲν σοι κατὰ τοῦ ᾿ 4σκλη- 

πιάδους" ἐμοὶ δὲ καιρὸς ἤδη µεταβαίνειν ἐφ᾽ ἑιέραν ῥῆσιν. 

11ο. πεφιθ ἀεοε[ιο ΜΓαετίς, Ίος ἔοϊαπι (θοαπάππι Πα[πγαπι 

εἴι. Ἰπ απῖθις νετο ἀε[σαίῖο ἀεοε[εσῖτ, ἵπ Ἠῖς εοπῖγατία 
ε[ῆοε, Ίου ε{[ι Ιπ οοπἰτατία Πσιτα ἀε]]σαίῖοηεπι οοπΏΓΊ6, 

Αἰαπε Πο αἆ γετραπ [οπβῖῖ: «αππεοαπζαε 1π Ώρατα, Τα[εῖα 

Πσητας Ῥραγς Ἱπιροβίας ἀεοε[[εχέ, οοπἰγατῖα Ἠμῖο Πσατας 

ἀε[ιραβοποιπ αἀ[ίχαο,. Ἐκεπιρίο, απαπι εκροττεοῖο ουΡΙίο 

Ῥτασμίμπι ἀενιποίαπι Πτ, {α[εῖα Ποπ οοπιπποτείις, [εὰ αΡί- 

οεᾷαί, οοπίτασῖαπι Ῥοττεοι]οπῖ Ἡραγαπι εχῄτας,  Α]οααῖ, 

Ίιοο ε[ι Ίπῃεχο ομΡβΙῃο Ἱρ[απι ταγ[ας ἀεν]πείο, Οποπίαπι 

νεγο [οοππάππι παίιγαπα ροττεοία Ἡραγα ογατῖρας ε[, εἰϊαπιῇΠ 

Ιπῃεχίς οτπτῖρας ἀενῖποιῖ Ἱρία Ρρογῖσετε αεί, α πάπα 

πι [οσα] αἷίος 1Π Ίοσος επστεηῖ, [α[οἷα ἴαπιεπ αἳ 1] αΡί- 

οεἀεῖ, α απ]οας πιπ[οα]Ι τεοε[Πεταπῖί, αααπι οοπίταγίαπι 

1πῃΠεχο ογατὶ Πραγαπι Γθοεγῖδ, απαπάοφαῖάεπι, Ἠοο εΠ απαα 

ονατα Ροπτεχεχίδ, ἀεν]ποϊεπάα [απί.  Οσοά ορις εἰ Ἱπ 

Ώσιτα «οοἱ]οσαπάιιπι 3ο ΙΠΠΠΙΕΠΟΓΑΠάαΠ εΠ.  Αἴπαε Ἰαεο 

εχ ἴεχία Α[ο]εριοάίς Ρτγοδϊία Γαηῖ, ὁαπι Υετο πα]μῖ αἆ αἷ- 

ἵεγαπι {εχίππι οπ]ρταπᾶΙ ἀαέαν οτα[ῖο, 
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ων ὅ᾽ ἂν ἐκπεπταμένα αυστεῖλαε, τὼ μὲν ἄλλα τὰ αὐτὰ. 
ἐκ πολλοῦ δὲ τινος δεῖ τὴν συναγωγὴν καὶ ἐκ προσαγο)- 

ο γΠφ τὴν πίεξιν τὸ πρώτον ἤκισία, ἔπειτα ἐπὶ μᾶλλον, 

ὅριον τοῦ μᾶλιστα τὸ συµψαύειν. - . «. 

'4»αμνησθῶμεν εἰπεῖν πα οβρίηΝ ἐξεπίκη δες ὡς 7χνες 

σθαι καιὰ τὴν λέξιν ἧς ἀρχή᾽ ἐπίδεσις μὲν αἰτίη, ὥστε τὰ 

ἀφεστεώτα προστεῖλαι. ἄχρι δεῦρο λελεγμένων αὐτῷ µνη- 

μονεύσωμεν' οὕτως. γὰρ . ὑπακουσόμεβα . καὶ τοῦ λείπειν ἐν 

τῇ προκειμένη ῥήσει δυκοῦντος, ὥστε καὶ προσεεθέντος αὐ- 

τοῦ τὴν λέξιν τοιάνὃδξ' ὦν δὲ ἂν ἐκπεπταμένα συστεῖλαι δέῃ, 

τὰ μὲν ἄλλα ἃ πράδομεν | ἐκ πολλοῦ. δὲ. τὴν πρασαγωγὴν 

ποιησόμεθα καὶ τἆἄλλα ὅσα τούτον ἐφεξῆς. Γ6ο] εἶπεν. ἐκ- 

πεπταµένα δὲ ἀκονσιέον ὑπ᾽. αὐιοῦ λέγεσθαι τὰ μετὰ τοῦ 

διεοτάναε πλέον ἢ προσῆκεν ἀλλήλων ἐκπεπταμένα κατᾷ 

υ 

ο ΧΧΧ. : αν ιάρὶ 
ε. πι ομίδηε εωρα[]α εοπίγαΊετε ορογεεῖ, ἐ ρείειὰς ο μίάεπα 

«εοἆρπι πποᾶο. Επ ἶοπβο υεγτο φμοάαπαι ἴπιεγνα]ίο εοπίτα- 

«εἱο εἰ επ αεοε[]ι ἆμειο εοπαρτε[[ῇο. [αείειᾶα, }Ρτίπιο 

ππϊπῖπαμπα, ρο/ίεα ππαρίς,  Τεγπιίπμς ορεαιϊοπίς ππιείµι5 

Ροι1/[[πημµπη οοπίαοεµς. 

το Ώπαε ΡγοηπαποϊανΙι Ἡϊρροοταίες ἴμπι εογαία Γαππιασία 
“οοη{α]ιο τεοοτάέωασ, αιοά, ογαιῖοπῖ οεουτγανῖ» ο]ας ε[ξ 

εχοτάίππι: ἀε]ίσαιῖο φπἰάσιη σαµ[α ε[ἰ, τί 4µαε αὐ[οεί[[ε- 
ταηπῖ αἀάμοαπίασς {παπα εοταπι ο9αε Παοίεπμς ϐΏ 1ρίο ῬΙο- 

Ἰαία ε[Τε [απηας ἨΠιεπιοχθς. δίο επίαι [αραιάίθπιας ἴωπι αιιοᾶ 

Ρτοροβίαε οτα[]ομὶ ἀεεί[ε ν]ἀείατ ἴαπι αἲ εο αάάῑίο Ἠαεεςε 

[εηιευίία εἰοίαίως:. αἲ 1π αυμίρις εκραί[α οοπίταµετε ορος- 

ἰεαί, ἵπ οείειῖς εδ επι. ΑΡΕΙΙΗ5. Ἐκ Ίοηρο Ιπ{εσναϊ]ο αο- 

εε[απα ργοπιονεβίπι5,, εἰ αᾳιιάε οείετα Ἰ]αβαιοάί Ρτοῖυ]1{, 

ΑΕ εχρα[[α αἳ, ἱρ[ο ῥτοπιηοΙανϊ Ιη{ε]]σεπάμπα εβ, ϱυαε 

αωμαι αἰίεγίαν φ παπι. ἀεσσαί αΡ. ἠπνίσεια ἀῑ[οεᾶαιξ, αἰχοφιε 



Ἆ 
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"πῆς σαρκὸς ἑκώτερον χεῖλος, ὡς ἐπὶ τραυμάτων ὁρᾶται γι- 
γνόμενον, ἐνίοτε φλεγμῆναν ἰσχυρῶς. ὅταν γὰρ ἡᾗ διαἰρε- 
σις τῆς σαρκὺς ἄχρι πολλοῦ γένηται βάθους, ἐγκαρσίου τοῦ 
μυὸς τµηθέντος, εἶθ᾽ ᾗ μὲν κὐλλησις καὶ σύμφυσις μὴ 

τεχθῆ, σφλεγμονὴ δὲ ἐπιγένηταυ µεγάλη, δι ἣν τὸ δέρµα 
τινόμενον ἑκατέρως τὸ συνεχὲς αὐτῷ γχεῖλας ἐπισπάσηται 

κατὼ ἁμφύτερα µέρη τὸ ἐκπεπταμένον γένηται. τοιαύτην 
δὲ ἰδίαν ἴσχει καὶ χείλη φλεγμήναντα καὶ βλέφαρα καὶ πό- 

σθη, καὶ μέντοι (658) καὶ πιεσάντων τινών τὺ τῆς κεφα- 

λῆς δέριια πρὸς ἀνάερησιν ἐπιτηδείως }ιγνοµένη «φλεγμονὴ 
τὴν τῶν ἐκπεπταμένων ἠδίαν εἰργάσατο. καὶ μάλιστά γε 
τοῦτο συμβαίνει πολλάκις, εἰ πιέσαντες τὸ δέρµα τὴν ἐν 
τῷ µέσῳ τῶν Χειλῶν Ἰείραν μοτοῖς πληροῦμεν. οὔτε δὲ 

κἀπὶ τῆς ἐγκαρσίας τομῆς τῶν μυῶν ἄχρι βάθους γιγνοµέ- 
γης ἐνίοτε πράττοµεν ἢ δι αἱμοθῥαγίαν ἐνθέντες ὀθόνας 
τιλτᾶς, ἃς ὀνομάξουσι μοτοὺς καὶ τῷ δεδιέναι συμφῦναυ 
μὲν τὸ δέρµα". τὰ δὲ ἐσπασμένα μόρια τοῦ μυὸς ἑκατέρως 
μὴ κολληθῆναυ. τὰ τοιαῦτα οὖν πάθη πάντα δεῖταυ μὲν 

Ίαρχο εἰίαπι Γεραγαία [μηῖ, ααοᾷ 1π να]πετῖρας Πετὶ οοἩ- 

Γρϊοῖἔαν, νεµεπιεπίες 1π{εγά απ] οβοτία 1Π/απΙπιαίΙοπε. Όαπι 

επῖπι οαγπῖς ἀἰνΙ[ο ππασπαπι [αρεαῖ αλ αάίπεπα 1ΠοΙ[ο Ίταπς-- 

γετ[ο πιη[ομ]ο; ἀάϊπάς ποιο οοηρ]ΙαΠπαΠο πεφαε απο 

Ρτοάποία 4, Γεᾷ Ίπσεης [αουεᾶαῖ ΡΙ]ερπιοπθ, ατα ἵει[α 

ου(ἶς αγία οοπ παπα 14 Ιαῦταιη αἰτα]αί, αΡ πίταφαε 

Ρατίο εχραίῖα ἁαδίίατ. ἛΤαϊεπι Υεγο Ίάεαπι [οτίαπῖαγ Ίαυτα 

ΠπΠαπιπιαία εἰ ραἱρεμγαε εἴ ρταερααπι αἴᾳπε εἰἴῖαπι σαρὶ- 

{ἶς ου{ἶ5, παπι α οαπἱραδάααι Ἰαε[α αἆ ἱεγτεργαίίοπεπι ορ- - 

Ῥοτίαπε αοοεἀτί Ῥ]]εσπιοπο εχρα[οσαπι {ογπιαπι τερταε[εη- 

ἴαπι, ΄ Τάᾳα6 Ρ]εγαππαθ ασοῖἀἰε Ροί[Παιαπι, Π οπία Ιαε[α 

ΓραΜπ1 ᾳποᾷ ἵπ πιεᾷο ο[ Ππαπιεπίϊ Ιπιρ]εαπιμς. Πα 

νετο εἰ 1Π ἵχαηδγεγία ππα[οι]ογαπι Γεοίῖοπε, ἄααπι αἆ ρτο- 

{πάπα α{ααε Ρτοσεά]ξ, Ππτετάαπι Τεπι ασῖπιας απἲ οἨ [απ-- 

δυῖηῖς εταρίίοπεια Πη[εῖς οοποεγρ!ῖ5 1Πά1[15 4παε Ἡπαπιεπία 

ποπι]παπιης ααπἲ ααοά ουμίῖπα οοα]είοετε οιῖάεπι τπεϊααπι5 

απῖ οοπἰγαοίας πιι[οα ρατίεθ πἰγπηααε πο οσησ]α ματ], 

Πα]αεπιοάϊ [απο αΠεοίας οπ1Πες α]ίαπι επχαίίοπεπι ῥροβιι- 



καπ’ ΤΠΙΤΡΕΙΟΝ ΙΒ 41. ΓΠΟΜΙΝΗΙΛΜΑ Ἑ. 909 

Κά. ΟΊαν!. ΧΠ. [60.] Εα. Βαϊ, Υ. (688.) 
παὶ τῆς ἄλλης Θεραπείας τῆς ἰωμένης τὴν φλεγμονὴν, αλλ᾽ 

οὐ πρόκειται νῦν ἁπάνιων αὐτῷ παθῶν ἁπάσας γοάφειν 

Θεραπείας, ἀλλὼ τὰς χειρουργίας ἰδίως ὀνομαξομένας. ἡᾗ 

τοίνυν ἡ τῶν ἐκπἐπταμένων ἐπίδεσις τὰ μὲν ἄλλα ἔχει τὰ 
αὐτὰ τῶν ἀφεσιώτων. ἄρχεται γὰρ ἐκ τῶν ὑγιῶν καὶ κατ’ 
ολίγον Ίἶκει πρὸς τὴν Φανερὰν ἕλκωσιν ἔχον δέρµα. ' δια- 

φέρει δὲ ἐν τῷ πὀθῥωθεν ἄρχεσθαι μᾶλλον τῆς τῶν ἄφὲ- 

σεώτων, αποτείνειν τε τὴν πίεσιν ἄχρι τῶν ἐκπεπταμένων 
μορίων. ἐπὶ γοῦν τῶν κύλπων ἐπίδεσιν ἐκ τοῦ πι Ώμένος αὐ- 
τῶν ἤρθη. τὴν δὲ τῶν ἐκπεπταμένων ἐκ τῆς οἷον ῥίζης αι-- 

τών ἄρχεσθαι προσῆκον, αλλὰ πὀρθῥωθεν ἐκ τῶν ὑγρῶν ἐπά- 
γὲιν πὺ δέρµα κατὰ βραχὺ πρὸς τὴν ἕλκῶσιν, οὐ κελεύοντα 

τὴν  ἐπίδεσιν τών ἑλκῶν, ἀλλ ἐπιτείνοντα πατὼ βραχὺ τὴν 

πρώτην ἑαυτών περιέλιξιν ἐκ περιτροπῆς τοῦ δέρματος πιέ-. 

σέως ποιεῖσθαι. μετὰ ταῦτα δὲ ἐπὶ μᾶλλον. ἔνιοι μὲν ἐπὶ 
μιᾶς ἐνεργείας ἤκουσαν, ἔνιοι δὲ ἐπὶ πλειύνων" ἐπὶ μιᾶς 

μὲν οὖν εἰ ἀκούοιμεν τοῦ ιθώτου ὀνόματος, }ἡᾗ τῆς ἐπιδέ- 

Ἰαπί α«παε Ρ]μ]εσαιοπας ππεάεαίατ. ΎδΓΙΠΙ πιιηο 1ρᾷ Ργορο- 

Πίαπι ποπ εΏι αηῖνεγί[ας ΠΠΟΙΡοσΠΙ οπτα(ίοπες Γοτῖρίϊ Ῥγο- 

ἀ4ετε, Γεά 6απι ᾳπαε Ρρτορτίε ομ]γαγοῖα νοσαϊἁν. Ἐκρα[ο- 

χαπι 1βΙί4Υ ἀε]δαίιο που αῖα, Γεὰά  επἆεπι 4αε αὑ[οεετ- 

παπα εΠ, Ίαπι α [απ] ραγραςδ εχοντας εἰ ῥα]α η αἆ 

οπίεπαι νεπῖξ πιαπΙ{ε[ιο Ιαβρογαπίεπι α]σεγε. Θεά ἵπ εο ἁῑ[- 

Πάεπε, αιποά 1π εχρα([ᾳς Ἰοησίοτί Ρτ]παὶρίο ο απ ἵπ α)[- 
εεζεπΙῖ Ρις εχογάἰαίαν, ᾳποάφαο εοπιρτεΙοπθια αἆ εχρα/[ἴας 

πίφαε ρατίες Ιπίεηάαί.  Έχπσο ἵπ Ππὶρας ἀε]ίσαίίοπεπι αἲ 

6ογαπι {απάο Ἱπεερ]ῖε εἴ 4αε ἵπ εχραβις Πατ, 1ρ[αια 

48. 15 Ἱαππαπι ταάῖοο Ῥηϊποιρίαπα {Ἠπιογο οοη{οη{αιθια 

εἴι.  Ὑεναπι Ῥτουυ] αῦ Ἠαπ]ῖδ ρασίρας οί αἆ π]οις 

Ῥαπ]α [πι αἀάποετε πεο 1π π]ορεῖρις ἀε]σαίίοπεπι οοπίγα- 

Ίεντα, [εὰ [επίπι Ἱπίεπάενο Ργίπιαπι οἰγουπινο]αίϊοπεπι εἰ 

ουί]ς οἴτεπίίοπε οοπηρτε[Ποπεπα εἴῃοετο, Ῥοβεα νετο ππα- 

ᾳῖς νοσάρα]απα ΠΟΜΠΗ ἆε τἼπα ορεγα(ῖοπε εκρ]]οαηῖ, Ἠο-- 

ππ]] Ύετο 4ε Ρ]ήγίρας. Ώε αμα αι]άθπι ορεΓαίίοµθν. {ἰ 
Ῥτϊπιάπι γοσαδ]ι ασο]ρίσπιαςδ, ἀε]σαίῖοιῖ ῬΡχϊποιριμΙη 
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σεως αρχὴ δηλωθήσεται. ἐὰν δὲ ἐπὶ πλειόνων, τὴν πρωην. 

ἐπίδεσιν ὅλην δηλώσει τὸ πρώτον. ὄνομα. αἀληθὲς δέ ἐστιν 

ἕκάτερον, ἄλλοτε ἐπ᾽ ἀἄλλης διαθέσεως οὐκ. εἴδει διάφρου- 

σῶν,' ἀλλὰ. µεγέθει. τὴν μὲν γὰρ. ἐπιεικεσέέραν. ἔκιροπὴν 

καὶ διὰ μιᾶς ἐπιδέσεως, εἰ τὸ κατὰ φύσιν ἄγειν πειρώμεθα, 
τὴν μείζονα. δὲ οὐ βιαζόμεθα κυτὰ τὴν πρώτην ἐπίδεσιγ. 

ἐπικρατεῖν γὰρ ἐν τῷ τότε καιρῷ χρῆσις τῆς φλεγμονῆς 9ε- 
θαπείαν, οὐ τὴν ἐκ τῶν ἐκπεπταμένων ἐπανόρθωσιν.. ἐπὶ 

δὲ τῷ τέλεν τοῦ λύγου διὼ τοῦτο προσέθηκεν,' ὅριον. τοῦ 
µάλιστα τὸ ἑυμψαύειν. . ἐπεὶ δὲ δύναταί τις ἐπὶ πλέον ἆλ- 

λήύλοις τὰ συνἑέστώτα. συνάγειν ἢ ὡστὲ ψαῦσαι µόνον, αλλὰ 
τὸ οὕτως συναχθέντα Ὁλάτοι ἀναάλληλα καὶ ὀδύνην ἐργάξε- 
ται καὶ τὰς φλεγμονᾶς αυτών αὐξηΘ ἠσεται. χρὴ τοίνυν ἄχρε 

τοῦ ψαῖσαι συγάγειν. ἀλλήλοις τὰ ἐκπεπιαμένα, οὐ προσωτέ- 
ρω δὲ τοῦδε. έγραπται δὲ διχώς ἡὶ λέξις δε, κατὰ τιγὼ μὲν 

τῶν γραφῶν ὅριον τοῦ μάλιστα καὶ ταύτην γὲ [Τ0]. ὁ ᾿ ἄσκλη- 

πιάδης οἷδε τὴν γραφὴν, ἐν ἄλλοιρ δὲ οὔτὲ ὅφιον τοῦ. μᾶλλον 

Παᾳη]βεαρίασς, {γετο, ἆε ρ]ατῖραε, Ρείπηαπα: ἀεἰιραιΙοΏετΏ 

υηήνεν[απα ρτίπιαπα. νοεαβα]απι ἀεο]αταβι. θεά αἰσωπιφὰθ 

νετιπι εἴ, αἰίας 1π' αι α[εοίριας. ΠΟΠ, 6επετε [εὰ πιαρηϊ- 

(πάϊπε: ἁῑ[ετεραπ δα». [ιεπῖοτεπι Πᾳιϊάεπι ]αῦγοτιαι ευει-- 

{Ποπεπι εἰϊαπι υαπῖσα ἀε]σαίῖοπε αἆ εαπι αι [εοππάμία 

ἠθίιτοπι εΏ Παΐίααπι ἆασετε: οοπίεΠπάϊπιαδ; νεμεπιεΠί1ογεΠι 

νετο ποπ ΡΓῖπια ἀε]ραίίοης ΟΟΕΥΟΕΙΗΙ. Ἔαπο επῖπι ἴθπι- 

Ροτίς ΠπΠαπηπια[ϊοπϊδ ομγα[ϊοµπεπι Ρργαεςεάενε οροτίεῖ, ΠΟΠ 

εχκρα[ἴατυπο ρασγίαπα Ἱπ[ΠαπταίοπεΠι. 1π οταϊ]οπῖς απίεπι Πως 

εστω οὗ γεπα αἀάλά1ε, Εεγπιίπας ροίΙ[ϊαιαπι οοπἰγαοία8. Όπαι- 

ἀοφιίάεπα πιεά]οιι 4παθ Ἱπίεχ [ε εοπιραεία Γαπί εα πιαρῖς ἵα 

απΏπα «οΡεΓθ Ροίε[ι απαπι ωῖ {9 [οἱαπῃ οοηίἹπσαπί. δεὰ Ια 

πιιίαο οοαεία οο]Ηάαπίατ, ἀο]ογεπι οοπεοτἰαηί οἱ 1πῇαπιπια-- 

Ποπεπι αὐσοήΐ, Έπσο εχρα/[ἴα 1πίεχ {ε, αποαὰ [ε οοππραΗ!, 

αἀάποεπάα [απέ, Γεᾷ πος. π]ίτα 14. ΑΙ Ίαεο οταίίο ἆμορις 

πιοδίς Γον ρίίατ.. Τα ααἱραςάαπα οοἁιοῖριας Γεταιίπας πηαχίπιε, 

Ἡαποφαε [οηἱρίωσααι αρπον]ί Α[οἱερίαάεδ; ἵπ αλῖ5 Υεγο ἰες- 
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τὸ συμψανενν, καὶ έστιν ὥσπερ αμείνων, οὕτω καὶ παλαιο- 

τέρα 1) διὰ τοῦ μαλιστα γραφή. 

λα. 
- . ρ απο ρα 

ον δὲ συνεσταλµένα διαστεῖλαι σὺν μὲν φλεγμονή τάναντία, 

ἄνευ δὲ ταύτης παρασκευὴ μὲν τοιαύτη, ἐπιδέσευ . δὲ 

ἐναντίη. 

Τὰ συνεσταλµένα τοῖς ἐκπεπταμένοις ἐναντίως διάκει- 

ται" τῶν μὲν γὰρ ἐκπεπταμένων τὰ χείλη πλεῖστον ἀλλήλαις 

κεχώρισιαι πρὸς τοὺς ἐνανιίους τόπους, ὥστε τὸ ἕτερον ἐπὶ 
τὸ δεξιὸν ἀποκεχωρηκὺς εἴη, τὸ λεῖπον ἐπὶ τὴνιὲν ἀριστεροῖς 
χώραν μεθίσταται. τούτοις ὃ᾽ ἔμπαλιν τὼ συνεσταλμένα 
προσελήλυθεν αλλήλοις οὕτως, ὡς του τὸ ἕτερον ἐπικεῖσθαι 

Θατέρῳ τῇ οἷον δεδηλῶσθαί πως ἑκάτερον Ἠ πεπρᾶχθαι, κα- 

Θάπερ τὼ ἑλισσόμενα. καὶ σιβαίνευ ἐμίοιε διὼ τὴν φλε- 
γμονὴν καὶ τοῦτο γίγνεσθαι ποραπλησίως τῷ ἐναντίῳ πα- 

θήματι, καθ ὃ πλεῖστον αἀλλήλων ἀπῆχθδαι πρὸς τὰ ἐναντία 

' 

ΠΠΙΠΙΦ ΠπιακΙπιθ οοπἰποίΐας εἰ ρες ΠπαΧΙΠΠ6 [οπρίατα πας 

πιούιπα Ρροίῖον εί, Πα εἰ νεἰα[ίογ. 

ΧΧΧΙ. 

Όµογμπα εοπϊγαεία κ Ἡ μπε οι ἴη[]απιπιαείονιε εστι-- 

Ιγατία Ταϊιίοπε, εἴϊγα Ἱαπο εοᾶεπι αρραταιµ εἰ εοπἰγαγίἰα 

ἀεἰὶδαιίοπε μεπάμπι ε[ἓ. 

Οοπίταοία εκρα/{ῇΠ9 εοπἰτατία ταϊῖοπε Παἰαπαπίατ. Ἑκ- 

Ρα[οτυπι {Πᾳπ]άεπι Ίαῦγα Ρ]ωτίπιαπι Ἰπίετ [ο ἵπ οοπ!γασίας 

ΓεάεΒ τεοεάιπῖ, Πα αἱ αἰίεταπα 1π ἀεχίταπι ἀεεεάαί, τε]ῖ-- 

αασπα ἴπ [πταπι τοβίοπεπα΄ ἀεπιρτοί,. Ηϊ ααίεπι νετία 

νῖσε οοπ[γαοία Ιπίες [ε οοπργεάιππίασς αἲ νεὶ αἰἴεγιπι αἷ-- 

1εεῖ Ἰποαπιραί νεὶ [οἱαπι αἰτεγαίγιπα αποάαπιπιοάο ἀαρ]ςε- 

ἴπχ νε]Ι πὲ α4µάε Ιπνο]υία [απ Ἱπρ]σοεπίας, ΄ Εί  αξοῖἁτε 

Ἱπίεγάιπι οὗ ἱπΠαπιπιαίοπεπα εἰῖαπι 1ά Πογί σοπ!τασίο ἀ4ῇ6-- 

οἰμῖ οοπ/πηῖ]ε, 1π αἱιο ρατίες εχρα([ἴοχαπα αὓ Ἰπνίεέπι ἆᾱἷ-- 
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τὰ τῶν ἐκπεπφαμένων σωμάτων μόρια. δαυμαστὸν δὲ οὐ- 

δὲν ἐν πάθει τὴν φλεγμονὴν ἐνανιίῳ τούτων εἶναι συµπτα-- 
μάτων γεγητικήν. οὐ γὰρ ἐν τοῖς µέρέσι μεγάλως φλεγµαί- 
νουσε τῶν ἐκπεπταμέγων τὲ καὶ συνἑεσιαλµένων μορίων ἆμ- 

σύτερα Ἰίγνεσθαι πέφυκεν. ἐπὶ γοῦν ὀφθαλμῶν ἐναργῶς 

ὁρᾶται, τοῦ μὲν περὶ τοῖς βλεφάροις ἔξωθεν δέρματος μὲ- 
γάλως σλεγμήναντος καὶ µέχρι πλείονος, ὡς ἐπιλαμβανειν 

τι καὶ τοῦ πλησιάζυντος χωρίου, γιγνόμειον ἐπὶ τῆς φλὲ- 

γμονῆς ἐκτρέπεσθαι τὸ βλέφαρον. ὅταν δὲ µετρίως μὲν 
ἔχει τὸ δέρµα φλεγµονήν: εἰ δὲ µεγάλως ὁ ἔνδον ὑμὴν ὁ 
µέχρι τῆς ἴρεως ἐκτεταμέγος ἐκλείπεται, τότε συμβαίνει τὸ 

Αλέφαρον εἴσω. κἀπειδὼν ἀμφοτέροις αὐτοῖς τοῦτο συµβε- 
βήκεε, φίµωσις ὀνυμάξεται τὸ πάθος, οὐ δυναµένου διοῖδαι 

τοῦ κάμιονιος οὕτω τὺν ὀφδαλμόν. ὁ ὃ αὐτὸς τρύπος τοῦ 
παθκματος ἐνίοιξ καὶ περὶ τὰ χείλη γίγνειαι καὶ πὐσθην 
καὶ ἕόρω», καὶ ἡ γὲ αἰτία καὶ τούτων 1 αὐτῆ. τὰ μὲν γὰρ 

έξωθεν αὐτῶν μέρη φλεγμήναντα σφοδρώς ἐκερέπεται, συμ- 

βαίνει δὲ τὰ αυτὼ παθήματα καὶ περὶ τὰ τῶν γυναικών 

ἀποίαε ΡΙασγίπιαπα 1π οοπἰτατία Γ[εᾷες τεοεάιπΕ, ΙΛΝΙΜΙΙ πηῖ-- 

χυπι. ε{ι αμ/απιπιαίΙοπθεπι αἱ οοηϊἰχατιπω αΠεοίαπι Ἠοτμπα. 

αὐϊ Ππ]ίαπα. αοοἰἀεηίΙαπῃ ΡΓουγεαἰΙοπεπι εἰἶε,  Ἀοπ ἐπῖπα 

1π ρατάρας νεµεπιεπίεν 1η/{]αμηπιβί15 ΑΠΙΡΟ εγεπῖγο οοη/{6-- 

νετιαηπί εἰ εχρα[α εἰ οοπἰχαεία ε[[ε οοχροτα. 1Ιπ οοιμ[ῖ5 

εμῖπι εχίεγπαταπι ραἱρερταγαπι οπῖς νεµεπιεπΗΙ ορ εἰίατ 

ἑπβαπιπιαίίοπςα, εοηιο εχοε[ῖα, μὲ Ργοχίμπππι Γραίππι ος- 

ουραια απεαί, Ῥαἱρεμταο ενεγῇβοπεαι οὗ παπα [Ιοπεπι 

εάϊ πιαπ][ε[ια οοη[ριοϊίας,. ΘΌσααπ απἴεπι πιεζἸοοτίίετ 1Π-- 

Παπιπιαίϊοπε αυἶάεαι αΏ]οιίατ ου]5, { νεµεπιεηίεγ ΙΠίοτΙος 

{πηῖσα αἆ ἀτίάεπι πίᾳπε Ρογγεοία τε]Ιπα ΙΧ, {απο οοπεῖ(1ῖ 

ἀπίχγοτ[απα ραἱρερτα. Όωππιααε απθαβις Ραϊρεβγῖς 1ο αἷ- 

{εοίας αοο]ά{ξ, Ργαξο]ι[ίο [ει ρμπο[ς αρρε]]αίητ πιογρς, 

απ μπι ἀία Ιαῦογαπς οσοι] αρετίτο πεφιϊγεῖ, Ἠοο 1ρ[απι 

5εηι5 πποιδί ΠΟΠΠΙΠΩπαπΙ. ]αῦτα, Ρρταεραίῖαπι εἰ Γεάςια 

ομβάεί, ϱεογΙπ]αιιο εαάεπι οαι[α ε[Π, Θσωαπι εΠΙΠΙ εκίεχ-- 

η8θ ΕΟΤΗΙΗ ρατίες νεμεπεπ1 Ππῃαπιπιαίίοπε ]αροταυί, ενοί- 

ἰαπίμος  Εαεάεπι (αοηαε αΠεσίίομος ραάειιά(ς πιπευνῖρας 
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αἰδοῖα. ἀνάλογον δὲ τούτοις συμβαίνει γίγνεσθαι καὶ τεερὶ 
τὰ τραύματα καὶ περὶ πάνια ὁπωσοῦν ἡλπωμένα. τῶν μὲν 
γὰρ ἔξωδεν μερών φλεγμαινόντων ἐκτρέπεταν τὰ χείλη τῶν 

ἑλκῶν καταπίπτοντα πρὸς τὴν ἔσω χώραν. ἄτροφα δὲ εἷ- 

φαυ καὶ λεπιὰ τηνικαῦτα ἀναγκαῖόν ἔστο τὰ αὐτὰ χείλη καὶ 
πλαδαρα. πρὸς οὓς ἄρα γε. πὠς γὰρ ἂν ἄλλως, εἰ μὴ τις 
ὑπαρχη, πρὸς τὴν ἔσω χώραν ἑιοίμως καταφέροιτο; αὐτῶν 
δὲ ἔνδον μερῶν ἔνδεια καὶ δι ἀτροφίαν «Βινώδη καὶ διὰ 

χειρουργίαν ἀμέτρως ἐκκύψασαν τὴν ὑποκειμένην σάρκα καὶ 
διὰ σηπεδύνα διαφείρασαν αὐτὼ συμβαίνει. τὰς μὲν οὖν 

τοιαύτας διαθέσεις ἐπίδεσις ὠφελεῖ προσηκόντως γιγνομένὴ" 

τὰς δὲ διὰ φλεγμονὴν κατὰ μὲν [71] τὸν ἑαυτῆς λόγον οὐ 
µόνον οὐδὲν ὀνίνῃσιν, ἀλλὼ καὶ βλάπτει ῥαρύνουσα. διότι 
δὲ τοῖς ἐωμένοις τὴν φλεγμονὴν φαβμάκοις ὑπηρετεῖ, διὰ 

τοῦτο ἀναγκαία γίνεται. πκατὼ τοῦτο οὖν ὁ πποκρατης 

εἶπε τὰ συγεσταλµένα μύρια σὺν μὲν σφλεγμονῇ τάναντία 
πραττόνιων ἡμῶν ὀνίνησιν, ὅπερ ἐσιὶ φεύγοντας ἐπίδεσιν. 

ὅτε μὴ διὰ μεγάλην ἀνάγκην ἕνεκα τοῦ κατασχεῖν τινα τῶν 

αεοϊάαπῖ,  Ἠϊδ ρατ εἲ νυ]ποτῖραφ εἴ οπιπῖρας ᾳποπιοζο- 

οπήαε α]οεγαῖῖς οβρογΙτΙ οοπ[ϊησϊϊ, Ἐκίενηϊς πηπϊάεπι Ῥραν- 

ερις Ἱπῃαπιπήα[ἶς π]οεγηπι Ίαῦγα ενετίαπίατ, ἵπ Πμίεγίογεπι 

τεβίοπεῖη τεοϊζεη[ῖα, αἴφιε ἴαπο 1ρία Ίαρτα ἰαμείσετε, εχ- 

{επιαγί αο Παοσείεενε πεοε[απι εΠ, ΑΔά αᾳἩος Ίαθο ογα[1ο ὁ 

Ίοππε νεγα ε[Π  Οιοπιοάο παπιαε α [εν Πετεί, πΙῇ αι] 

Γαρροπαί Ίαρτα 1π ΙΠΙεΓοτεπι τεσίοποεΠι ῥρτοπρίε ἀεβενγῖ ο 

Αί Ἱρ[ατήπι ρατήαπι Ππίεγίογαπι Ἱπορία οὗ. αἴγορη]απι ἱαΡί- 

ᾷαπι ρε οἰτιγσίααι Γαβ]οοίας οαγπες ρ]άς {α1ῖ5 εκείἀεπάαφ 

εἰ Ῥαίγεάίπεια ε3Φ Ρραγίες οογγιαπιροµίοπα αοοἰαἰξ.  Ἐγρο 

Ἠπ]α5πιοδί αΠεοῖρας ἀε]ισαιῖο ἀεσοεπίεγ οοπβγαοία ΡΥοΚείί, 

ᾳπος ἴαππεα οϐ ΠπΠαπιπαϊίοπεπι ρε; [ο ποπ Γο]ηπα πο 

Ίαναί, Υογιπι εἰῖαπι οποεταμάο Ιαεά[.  δεά απῖα πε(Ίσα- 

Ὠχει{ῖς ΤΠ Παππαῖοπα πιεεπ σας [αΡ[εννΙέ, Ῥτορίεγεα ηε- 

οε[ῖανία Ῥγοδίαν, Όπαιποργεαι ρτοπαμοϊανιί Ηϊρροσταίες 

οοπηίγασίας5 ρανγίεδ οσα Ππῃαιηαια[ἴοπς Φ1άπσεγε Ἰαναί, ποὺ] 

εοπίτατία {ασιεπίϊρας, αιοά ε[ ἀεισαοπεπι νιαμη ης, 

Οκ ομίαμι πο πΙΠ ρτορίος Ἱπασιαμα πεοεβιιαίοπι αἆ ἱορίοα 
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ἐπικειμένων τοῖς φλεγμαίνουσε µορίοις, ὡς «φ ὧν γε ἑλ- 

πίζοµεν ἐπιμειναι ταῖτα δύνασθαι χωρὶς ἐπιδέσεως, οὐδ- 
ὕλως ἐπίδεσμον τοῦ κρατῆσαί τι τῶν ἐπικειμένων προσφέ- 

θομὲν αὐτὸν ἐκλεπτοτάτων τὲ καὶ κουφοτάτων Οθονίων ποιού- 

µεθα, καθόσον οἷόν τὲ. περιβολαῖς ἐλαχίσταις 1 καὶ μόνη 

μιᾷ". αοῦτο δὲ αὐτὸ τοὺς πολλοὺς ἰατροὺς ἐλάθεν ἐπιθένιας 
έξωθεν «ἐπ᾽ οἶδος ιοῖς φλεγμαίνουσι καταπλάσµατά 1ὲ παχέα 

καὶ ῥάκη σκληρὰ καὶ βαρέα καὶ ἔρια πολλὼ καὶ πλῆνθος ἐπι- 
ῥέσμων, ἄτινα πάντα κατὰ τὸν αὐτὸν ἐνανιιώτα ταῖς φλε- 

γιιοναῖς ἐστι µεγαλως ἐπὸ τῶν φλεγμαινόνιων βλαπτομέναις. 

ἑων μέντοι χωρὶς φλεγμονῆς τὰ συνεσταλμένα γένηται, . τὴν 

μὲν τῶν ὀδονίων παρασκευὴν τὴν αυνιὴν αῇ ἐμπροσῦεὲν εἶναι 

κέλείει, τὴν. δὲ ἐπίδεσιν ἐνανιίαν τῇ τῶν ἐκπεπταμένῶνε 

είπερ οὖν ἐκείνην. ἐποιησάμεθα τὴν ἀρχὴν τῶν ἐπιδέσμων, 

αναγὐμένοι πὀρῥωῦὣεν ὑπὸ τῶν ὑγρῶν, ἐπανάγοντες δὲ 

περιτροπΏς τους ἐκπέπταμένους αὐτοῖς καὶ καιὰ ῥβραχὺ τὴν 

πἰέσιν αυξάνοντὲς, τὴν τῶν συιεσιαλµένων ἀπὸ τοῦ πιεπον- 

Φότος ἀρχόμενοι περιιρέπομέν τὲ καὶ απάξοµεν ἐπὶ τὴν πέ- 

αιαεαπι 1πΠαπωπιαι15 ρατήδις Γαρεγιη]εοία, πί α απ βια5 

{ρεχαπιιι5. Ίαεο οἶίνα ἀειίραἰίομεια Ππλλοτανὶ Ροῇε, ἱ]ο 

πηοάο {α[οίαπι αἱ α]ηιοὰ {ωρες ῥρτοροβίαπι ἱορίομπι οοΠΙ- 

μραί, ἀμ]οίπηαδ, ἐρίαπα ες (ο μμμ]ς εί λενλμιῖς Μα{εῖς 

οου/[νμίαιμς εἳ εἰοιί1ῦμς αμαπίμπι Πογὶ Ροἰεβ ραιοί [αι 
νε], εἰίαπι ιηῖοο :{ο]ο απατά Τρία ααἴειι αλμ]ίοῬ 

πιεάίοος Ἰα{μῖί, ααἱ εκἰετπῖ ραγίδις 1ΠπῇαπΙπιαΙΙδ, ο 

απιος ε[Πεί, {ωρετ εαἱαρ]α[παία οταί[α ἀπιροίαεγμΏί, ἀαγοῬ 

εἰ 6Υάνε» ραπμίομ]ος, αημ]ίας Ίαρας εἰ {α[οίαταπα σημ] {ιι-- 

ἀλμεπα, 4Ἡ8ε ῥρετ {[ε οπιπία ΠΙΑΧΙΠιε Γαηΐ ανεγ[α 1 {π[]ααι-- 

Ππιᾶἰ1οΏ]βμ6. 4µαθ αὖ οπειαηῖθμς ορ]αεάμηίαγ. ὀάπι ΝεχΟ 

οομιἱγαοία. Π οἶιγα ἹμΠαμληλαἰίοπεπα [πῖ, ἀπ. 15 {α[οἰατανῃ 

Ριαεραχαἰἰσπεπι εαηἆεπι 8ο Ρείογεπι ε[ο Ἱπιρεναί; ἀει]σα- 

ποπεμα Ὑετο εχρα[ἴοτυπα ἀε]]σαιῖομῖ οομἰταχίαπῃ. Ἠαας [- 

οαιιάεπι ἀποίο {α[οἴβγαπι Ῥτουυ] αὐ {αμ ραχίρις Ρε]ηο]ρίο 

χεθποία νεγο οἰγοπίίι αἆ εκρα[Ἰαφ Ρατίες {α[οία εἰ αἀαιιοία 

Ραμίαίἶπι οοπιργείΠοια οομ[γαχίπια5. απ. οοπΙγᾶςἰας 1 

ρατίζ1. ἀεἰἰσαίίομειι αἲὖ α[Πεοίιο Ίοουο Ιποιρίεμίε εἰ οἱν-- 
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Εὰ. Οἶνασι, ΧΠ. {[74.] Εά. Β4Γ. Υ. (688. 649.) 
ριξ χώραν τὸ δέρ- (639) µα. προσθεῖναν χρὴ ἐνταῦθα 
τὸ παραλελειμμένον ὑφ᾽ Γπποκράτους. οὐ γὰρ προύκειτο 
πᾶσαν αὐτῶν τῶν παθών ὧν μνημονεύει Θεραπείαν γρά- 

φειν, ἀλλὼ µόνην τὴν χειρουργίαν. ἐγὼ δὲ, ἵνα τέλειος ὁ 

λόγος ἡ, προσθήσω τὸ επών" ὅταν τι τῶν, ὦρ εἴθηται, 

οινσταλμένω» ὀκερόρωμή,. ὁναπληφῶραν χοὴ τὴν. ὑποκειμέ- 

.ην χώραν, εἰς Ἶν καταπέπτωκὲ τὰ χείλη, μοτοῖς ἡ φαρμακῳ 

τῷ. πιµόσήκονεεν μέχρις; ἂν ἐσόπεδα γένη σαι. τῷ πὲροξ δέρ- 

µατι τα συνεσταλµένα σώματα;, άπλοα, οὕτω τὴν εἰρημέ- 

νην ἐπίδεσιν ποιεῖσθαι. 

οι ΠΙΒΡΙΠι5 εί αἆ εαπι φιιαε Ἰαχία Ίοσοσπι «εΒβ ομΙπι τεζι- 

πα,  Αάάεπᾶμπι. Ἰίο ααοά αὐ Ηιρροσχαίε ο πα. 

εΠ. Άομ εΠΙΗῃ ΠΩ ΙΥΕΓΓΕΠΙ ΕΟΡΙΠΙ 4105 πηεαιογαί 4 Γεοία ατα 

ευγαιίοπ εαν [οΊθεγε σοι [11 [εά [οἷα ὨιαΠπια ὀρεμαμίοιι, 

Ἔρο νεο υἱ ἀπίεστα {4 οταϊο τε[ιάαιια αἀάαα. . Οάππι 

ο πιά Ἱόζωι ἆμας οοἰτασία [ἀπ ἀἰάακετίπιας, Γαβ]εσῖαπι 

1ο μαι. 111 4 16μα Ίαῦτα ἀςοιάεταιιί Ἰαιρ]ερε Ππαπιεηί1δ ΟΡΟΓ- 

τει νε] ἀεοεπιῖ αποβ]οβαιεμίο, αμού[ᾳμα οἰγουπι[ἴαη οι 

“Δε ααἲᾶ. [πε δολ δοία ᾿οὀχροτα, Ἱποχᾳαε ἀἰοίαπν Δε]ίραι{ό- 

ΏεΠπι ϱΟΠΠΙΤΠΕΤΕ. 



ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑάΤΟΥΣ κ’ ΤΠΤΡΕΙΟΝ 

ΡΙΡΗΙΟΝ ΚΑΙ Τά ΙΠΝΟΥ ΕΙΣ “ΥΤο 

ΥΠΟΗΝΗΗΑ4 Τ. 

Εά, Οµασι, ΧΠ, [7ο. 73.] Εὰ, Βα[, Υ. (689.) ᾽ 
α. 

ο ο {στραμμένα δὲ διορθῶσαι" τὰ μὲν ἄλλα κατὰ 

τὼ αὐτὰ, δεῖ τὼ μὲν ἐπεληλυθότα «ἐπαγαγεῖν ὑποδέσει, 

παρακολλήσει, ἀναλήψει, τὼ δὲ ἐναντία ἐναντίως. 

ο 

«4ἱ διαστροφαὶ γίνονται ποτὲ μὲν ἀποχωροῦντός τινος 
9 ” 5. ͵ .’ 3 5 Γ -” , ῃ 

ἐκ τῆς ἰδίας ἕδρας ἐπὶ τα ἐκτὸς τοῦ [ 75 ] σώματος, ποτὲ 

ΗΙΡΡΟΟΠΑ΄' ΤΙΣ ΏΕΣ ΜΕΡΒΡΙΟΙ ΟΕΤΙ- 

ΝΑ ΤΙΡΕΠ ΕΕ σΑΤΕΝΙΙΝ ΕΟΝ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΠΙΟςΣ ΠΠ. 

1. 

ΓΌεγνεν[α ἀἰγίρεπάα [ωπε, οείεγα ἰἶεάεπι πιοᾶίς. Όμαε ἄε- 

οε[]εγπε, εα [ιὐ[ὴσαιίοπεν αδβἰμεπαιίοιε, [μ[ρεποπε 

αἀάμεοεπάα. «(οπϊγαγία οοΠΙγαγίΟ Ἱποῖο. 

Ρεινοεγίοπες οδογίαπίας, αααπι ααά Ππίενάπι ε ΡΥΟ- 

Ὀνία Γεάες 1π εκίεγμας «ογροχῖ ρατίος Γεουδίς Ππ[ετάμπι 
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ΕΚ. Οµατι. ΧΠ. [72.] κωἩ Γά. Ρα. Ὕ, (689.) 
δὲ ἐπελθόντος εὐρυχωρίᾳ τινὶ τῶν ἔνδον τοῦ σωµατος, οἷον 

ἐπὶ τῆς ῥινόο. ἐὰν μὲν εἰς τὴν ἑἔκειὸς χώραν Ώτου τῶν 

ὀσιών αὐτῆς 3) καὶ τῶν πτερυγίων ἀποχωρῇ τε, διαστροφὴ 
γίνεται πρὸς τούκιὸς, ἐὰν δὲ εἰς τὸν ἔνδον πύρον ἀφίκῆται, 

διαστρέφξιαυ πρὸς τοῦτον 4 ῥίο. «ἀνάλογον δὲ καπὶ τῶν 

ἄλλων µορίων διαστροφαὶ γίνονται. δηλοιότυο κἀπὶ τούτων ὁ 
κοινὺς ἅπασε σχοπὸς τῆς θεραπείας ἐνδείξεται τὰ βοηθή- 

µατα. κοινὸς δὲ πᾶσιν ἦν σκοπὸς τἀναντία τῶν ἐνανιίων 

ἰάματα, ὥστε καὶ νῦν τὰ μὲν ἀπεληλυθότα προσακτέον ἐστὶ 

καὶ δι ἄλλων μὲν τῶν βοηθημάτων, ὑπὲρ ὧν οὐ πρὀκειταυ 

λέγειν, ἀτὰρ οὖν καὶ δι ἐπιδέσμων. αὐτὸς δὲ εἶπον τοὺς 
ἐξ ἐπιδέσμων τύπους εἰς ταῦτα χρησίµους. ῥἐπίδεσιν μὲν, 

ὡς καὶ πρὀσθεν αὐτὸς ἔγραψεν, ἐπί τὲ τῶν ἀφεστώτων καὶ 

ἐκπεπτωμέιων καὶ συνεληλυθότων, ἀνακόλλησιν δὲ, ὡς ἐν τῷ 

περὶ ἄρθρων, ἐπὶ ῥινὸς καὶ γένυος, ἀνάληψιν δὲ ὡς ἐν τῷ 

περὶ καταγµάτων, ἔνθα φησίν' ἢν γὰρ τῷ μὲν ὁσιέα ἄμφω 
καταγῇ Ἠ τὸ κάτω μοῦνον, ὁ δὲ ἐπιδεδεμένος ἐν ταινίῃ τινὶ 

τὴν χεῖρα ἔχει ἀναλελαμμένην. τυγχάνει δὲ Ἡ ταινίη κατὼ 

γετο απππι ἵπ α]ᾳποἆ οοτροσῖς [{ραίίπι {πτετίας Π]αΡτίας, 

απεπιαάπιοάαπι 1π πα[ο, Θϊηπίάεπι 1π ΕεΧίΕΓΙΟΥΕΠΙ Γεβίο- 

πεπι αιί ο/παπι ἀρίιας απἲ αἰαγαπ Ρατ [εοεάαί, αἳ εχίθ- 

τιοσῖ ρατίο Πί ρειγετίο; ἤ νετο 1π ΙΠίεΙογεπι πιεαίαπα 

Ῥτοσεάαί, 1π Ἠαπο πα[ας ἀῑ[οταπείατ, βΡαϊαπι ει μῖς 1η 

οπιΏ]Ὀι5δ ΟΟΠΙΙΗΙΠΕΠΙ οὐταἰ1οηῖ6 [οοραπα αικ]μα Ἰπά]οσαίιι- 

1ΗΠ,. Αἴ οοπιπμηῖ {μ1ί [εοραθ οπιπίρας οοπἰτασία οοΠ- 

ἱγατίοχαπι ε[ε τεπιεάία. Ομαρτορίεγ ημΠοΟ εἰἶαπι Ύµαθ ἆε- 

οε[Πετιηί, ἴππι ρε α]ία ρταεβάία, ᾱε ουἶῖρας ἀῑπεγετο 

Ρτοροβίμπι Ώηοπ ε[ι, ἴππι Ῥταεοῖραε Ῥεσ {α[οϊας αἀάποειπάα 

Γμπῖ. Τρί Υετο ἀοομῖί {α[οἴαταπα ΙΠ]ιοϊεπάαταπι Ίοσο αἆ 

Ἰαεο η]. ΓΠεἱϊσαίίοαειπ απἶάεπι, πῖ εἰἴαπι απίθα [οκῖ-- 

ΡΠΙ, εἰ αἆ εα φιιᾶε αὐ[οε[Πεταπί εἰ φπβε εχρα[ά αἳ φας 

οοπἰγαοία [αηπῖ, αί]επι; ασσ]απαίίοπεπι Υετο, υἱ 1 1ργο 

4ε ατιου]ῖδ, αἆ παίυπι εἰ πιαχλί]αια; Γα[ρεπβοπεπ αμἱεπι, 

μἱ 1π Ίβχο ἄε {γαοιμχίδ, αρί Ρτοϊπλῖ: παπι α ο πἰγαπι- 

ᾳπε απί 1π{ετίις [οἱαπα {τασίαπι Πί, ἀεν]ποίμδ Υεγο πη(ε]ία 

απαἆαπι ΠΠπαΏπα εχοερίαπι 8ο ΔΡρεΠ/απι λαβεαί εἰ οππρ[- 

σΑΔΙΕΝΤΌΦ ΤΟΜ., Ἅγίπι, ΡΛΕΣ 11, ι ΕΤΕ 
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Εά. Οµατι. ΧΠ. [7δ.] Εά. Βα[, Ῥ. (659.) 
τὸ κάτηγµα πλείστη ἐοῖσα, ἔνθεν δὲ καὶ ἔνθεν ἡ χεῖθ 
ἀπαιωρέηται, τοῦτον ἀνώγκη τὸ ἕτερον ὁὀστέον εὑὗρεῦῆναν 
διεστραμµένον ἔχοντα πρὸς τὸ ἄνω µέρος. ἢν δὲ κατεαγό- 
των τῶν ὀστέων οὕτως ἄκρην τὴν χεῖρα ἐν τῇ ταινίῃ ἔχεν 

καὶ περὶ τὸν ἀγκώνα, ὁ ὃ᾽ ἄλλος πῆχυς μὲ µετέωρος εἴη, 
οὗτος εὑρεθήσεται τὸ ὀστέον εἰς τὸ κάτω µέρος διεσεραµ- 
µένον ἔχον. χρὴ οὖν ἐν τῇ ταινίη πλάτος ἐχούση μαλθακῇ 
τὸ πλεῖσιον τοῦ πήχεορ καὶ τὸν καρπὸν τῆς χειρὸς ὁμαλῶς 

αἰωρέεσθαι. ἡ ῥῆσις οὖν αὕτη μοχθηραὰν ανάληψιν, ἥτις 
διαστροφἠν ἐργάζεται διδάσκουσα καὶ τὴν τῶν διεστραμμέ- 
φων ἴασιν ἐνδείκνυται. Φέρε γάρ τινι διεσιράφθαι πρὸς 
τὸ κάτω τὸν πῆχυν, ἀναληψὀμεθα τοῦτο ὑποθέντες αὐτῷ 
πρὸς τὸ κάτω ταινίαν στενήν. εἰ δὲ πρὸς τα ἄνω διε- 
στραμμένος εἴη, τὴν πρὸς τὰ κάτω διαστρέφουσαν ἀνάληψιν 
παραληψόµεθα, καθ ἣν τὰ μὲν πρὸς τῷ καρπῴ καὶ τῷ 
ἀγκῶνε μύρια ταινία ἔχειν τὸ δὲ μεταξὺ ἀστήρικτόν ἐστιν, 
ὥσπερ γε καὶ εἰ ἐν τῷ καρπῷ διαστροφὴ γένουιο πρὸς τὰ 
ἄνω, τὴν ἐπὶ τὰ κάτω διαστρέφουσαν ἐπίδεσιν προσάξοµεν, 

ῄπια Γα[εῖαε Ῥαγς Γγασπταπη «οππεαῖ; Ἰμῖο γετο εἲ Ιπάθ 

πιᾶπις Γα[ρεηία Πί; Ἰαῖο πεσε[ε εβ οοπιρετῖγὶ ο5 αἰίεταπι 

αἆ Ρατίεπι [αρογίοτεπι Ῥρεσνεεί[απι [ογεΠί, ᾖἱ γετο Τά 

{γαοῖίς οΏπρας ΓΗπιπηαπα ΠΙΑΠΗΠΑ ἵη πητε]]α εἰῖασπι αἆ οαΡίεῖ 

Πεχιπι π[αάαε οοπΙπεαῖ, τε]]ᾳιᾶ ΥεΓο Ρατ ουΡΙΙ [α[ρεηί[α 

ποα ΕΠΕ, 1ρίε αἲ Ιπ{εγίογεπι ρατίεπι ο5 Ρεγνεσγ[απι Ἠαβεγθ 

οοπιρεγἰείἁγ. Όροτίει Ισίίας 1π πη(ε]]α πιο] Ἰατίιάτη επα 

{οχῖᾶ πιαχίπιαπι οπβῖϊ ρατίεπι εἰ πιαηπας Ἰ]αποίπγαπι αθ- 

οπαίετ [μ[ρεπάΙ. Ἠαεο ἀβίίατ ογαο γυΙἰϊο[απι ἀοοεῖ [α[- 

ΡεΠΠΟΠεΠΙ πε Ρετνετῇβοπεπι ε[ῃοϊί εἳ ρετγετίοταπι οὐγᾶ- 

Ποπεια Ιπάϊσαϊ. Δρεάμπα, αἰίοαῖ ἀεοτίαπι ουδαίας Ῥεσνετ- 

αίατ, Ἠμπο 1Ρβ [αρροβία ἀεοτίαπι αησα[α {α[οία [α[ἴρεα- 

ἀεπιμδ; {4 γετο 1π [αρετίοτα Ρεινενίας {αεπί, τενοσβηίεπα 

1η Ἱη{εγίοχα Γω[ρειῇομεπι ρτοαιονεβίπια8, «μα ρατίες ]π- 

οἴμγαε εἰ Πεκιχας νΙο]Πᾶς παίε]]α οοπιρ]εοίατ. Όποά 

απίεπα ἀπίετ]εοίαπι εβ Ἱη[αβί]ε, ααεπιαάπιοᾶαπι εἴῖαπι [ 
εβΓρο ἵπ [αρετῖοχα ΡεΓνεΥΠο οοπ!ϊσεεῖε, αἆ ΙΠΓετΙογα χθ- 

νοσαπίεπι ἀε[ϊραίίοπεπι αἀάποεπιπε, αιιαρ οαΕΗ1 ρατίες οοπι- 
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Εάν Οµατι. ΧΠ. [75.] ὁ Εὰ. ΡΑΓ. γ, (689.) 
ἥτις συνέχουσα τα πρὸς ἀγκώνα τὸ πρὸς τῷ καρπῷ πέ- 
ϱας αστήρικτον ἀπολείποι. κατὰ ταῦτα δὲ καὶ περὶ τῆς 

πρὸς αγκώνα διαστροφῆς πρὸς τὴν ἄνω τὴν ἀνέδραστον µύ- 

φον τοῦτον καταλιποῦσαν ἀνάληψιν προσάξοµεν, ἥτις τόπῳ 
διεστραμμένῳ αὐτὴ διέστρεφεν εἰς τὰ κάτω. συνελόντι δὲ 

εἰπεῖν, εἴ τινα μήπω διἑστραμμένα διαστρέφουσιν, αὐτὰ τὰ 
πρὸς τὸν ἐναντίον τρύπον διεστραμμέια κατευθύνουσι. ἀνά- 

λογον δὲ τούτοις ἁμαρτάνεται καὶ κατορθοῦται κατα κνήµην 

καὶ μηρὸν ἐν ταῖς ὅλου τοῦ σκέλους Φέσεσιν. ὅπευ γὰρ ἐπὶ 
χειρὺς ἀνάλψεςι τοῦτο θέσις ἐπὶ σκέλους καὶ χρὴ προσυπ- 
αποῦσαι τῷ τῆς ἀναλήψεως ὀνόματι καὶ τὴν Ὀέσιν. τὸ δὲ ἐπὶ 

τῷ τέλει τῆς ῥήσέως εἰρημένον, τὸ δὲ ἐναντία ἐνανιίως, ἔγχω- 

ϱεἳ καὶ περὶ τῶν εἰρημένων ἐπιδέσεων λέγεσθαι. τὰ γὰρ 

ἐναντία γενήσεται τοῖς εἰιρημένοις πάύεσι λέγειν αὐτὸν ἑναν- 
τίως ἐπιδούμενα κατορθοῖσθαι, τουιέσεν τοῖς μὲν ἀφεσεῶσο 

τὰ παρὰ φύσιν ἐξευθυσμένα, λέλεκται δὲ µου τῷ πὲρὶ τού- 
Ίων ἔμπροσθεν ἐν τῷ κατ) ἰητρεον βιβλίῳ, πρῶεον μὲν 
ἁπάνιων γέγραπταυ λόγος ὁ τεερὶ τών φυσικών κριτηρίων, 

Ρἰεοίαίασ οἱ αποᾷ οαχρο υἱείπαπι ει οχίχεπιαπι Ππ[αρί]θ 

χελπαίπηᾶς. Αά Ἠαεο απίεπι εἰ 1π εα αρ αἱ οαΡΙΙ Πε- 

πιπι ἵπ [αρεσίοτα Πί Ρειγετῇοπο εαπι πας [οτι Ἠαπο 

Ἰη[αβί]επι τεΠηφμαί, Γαἱρεπβοπεπι αἀάποειιιδ 4µαθ εα επι 

ε Ίοοο Ρεχνετίο ἀεογίαπι τενοοεί, Ύετιπα 1 Ραμοῖδ πιιι]ία 

οοπίταµαπι, { ᾳπαεάαπι ποπάμπι Ρρετνετία Ῥεινετίαηί, εᾱ- 

ἀεπι οοπἰχαχίο πιοάο Ρρετνεντία ἀῑτίβαπί, Ηίδ νετο οοπ{- 

παῖ]ε ρεχ Πρίααι εἰ {επι 1 πηϊνετί οτατῖ Ρο[ίαχ18 Ρει- 

ψετίϊιχ αἆο ἀῑπιδιίαν,. Οιοά επῖπι 1Π πιαπα [α{ρεηῇβο, 1 

ἵπ οταχθ Ροβίωτα εβ]οῖί; αίᾳαε {α[ρεη[ιοπίθ ποπιῖπα θἰῖαπι 

Ροβίατα [αραιάιεπάα ε[ι, ΌΟποά απἰεπι 1 ἴεχίηδ Βηε Ρτο- 

Ὠιποϊαίαπα ε[, οοηπίτατῖα οοΠ/ταχ]ο πιοάο, 1ά ἆε Ῥγαεάϊοι]5 

ἀε[ιραίιοπίρας εκριἰοατῖ Ροϊεβ: ρταε]οῖῖς Παπίάειι αΠεοίῖ- 

Ῥμβ αἴοτε οοπἰτατία Ῥιοπιποῖατε Ἱρίαπι ἸΙπίετρτγείαπιας, 

ᾳωαε οοπΙγαχ]ο ποάο ἀεγιποιαπίας εα Ἱπβῃαυτασϊ, Ἠοο ε[ὶ 

119 ᾳπαε Ρρταείες παίαχαπα ἀῑγεοία [απῖ αβ[εεεπίίρας. δε 

υτίαφ ρτοάϊία ΠΗΙΙ ἆε Ἠ]9 ἀῑοία Γαπῖ ἵπ Ἡβρτο ἆε πηεάῖσα- 

πα. Ῥτίπια οπιπῖαπι [οπρία εἴ οταΠο ἆε ππιμνα τρις 

ΕΓΕο 
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ξά. ο ες ΧΙΠ. [π3. 74] Εά. Βα[, Ῥ. (6868.) 
οἷ χρώμεῦα πάντες ἄνδρωποι, τὰ τὲ κατὰ τὼς τέχνας 
ε [ή ὃ - 3 ’ Λ ’ ” /Α 9 

ἁπάσας διοικοῦσι καὶ σύμπαντα τὸν βίον. ἔχρηξε γὰρ [Τ4] 
3 ο Ν - . . 

οὐ πρὸς τὰ προκείµενα νῦν µόνον, ὅσα κατὰ χειρουργίαν, 
ε] ᾽ ΄ - -- ” 

ἀλλὰ καὶ πάσας τὰς ἓν ἑατρικῇ διαγνώσεις τῶν παθών, ἃς 
’ 3 4 - -” 

δὴ καὶ σημειώσεις ὀνομάξουσιν ὠρισμένοι τῶν διαγνωστικῶν 

κριτηρίων. δεύτερος ἐπὶ τῷδε λόγος ἐν τῷ προκειμένῳ 

βιῤλίῳ γέγραπιαι, περὶ τῶν κατὰ τὴν ἓν ἰατρικῇ χειρουρ- 
γίαν διδάσκων, ἔκ τίνων συμπληροῦται. ἐφ᾽ ᾧ τρίτος ὁ περὶ 
ε) , : ῃ . ’ Λ Φ.. Δ ” «ς 
ἐπιδέσεως, ὁποίαν χρὴ γίνεσθαι τὴν ἐπίδεσιν, τὴν ἔνδειξεν 

.. ΄ 3 υ -” ’ 

οἱμῶν λαμβανόντων ἀπό τε τῆς του πεπονθύτος µορίου, φὺ - 
π 3 . - /͵ ” ” ” κας Ξ ͵ .. 

σέως χαὶ αυτοῦ του παῦθους, ἓν τῷ νυν Ίμιν είθημενω λογῳ 
’ -” . 

περὶ καταγμάτων ποιεῖ τὴν διδασκαλίαν, ὑποπεπτωκύτων 
Ἡ « ” ” ’ - λα Ἡ ε ᾿ ο... -ε 

πάθει γενικῷ τῇ λύσει τῆς συνεχείας. οὕτως γὰρ ἐγω 
’ 3, -- -” ς 

προσαγορεύειν εἴωθα τοῦτο τὸ γένος τοῦ πάθους. ὁ δὲ Ἱπ- 
’ 3 ” ” ΔΝ ο 

ποχράτης ἀφεστώτα καλεῖ τὸ σώματα τὰ οὕτω πεπονθότα, 
ΔΝ ’ : ”.- 3 

ὥστε καὶ τὸ πάθος αὐτῶν ἀπόστασις εἰκότως ὀνομασθήσὲ- 
[ 5“ . -” - . 

ται καὶ γενήσεται ἕν τε εἶδος τοῦ γένους τῶν παθῶν, ὅ 

Ἰα4ἱοῖῖς απἶρας ππισετα Ἡοπιῖπεο εἲ αἆ ατίῖαπι οπωπῖπη 

ἐγαοίαίϊοποπι εἳ αἆ ἰοίϊῖας ν]ίαε αἁπι]π][ίγαίοπεπι παπί 

πεοε[ατ]α Παπϊάεπα εταπῖ ποπ [ο]απι αἆ εα ᾳπὰε ηππο ΡΓΟ- 

Ροπιυπίας οἰτητρίασι [ρεοείαπίῖα, νεγηπι εἰἶαπι αἆ οπΊΠες 

1Π ΠιεάΙοΙΠᾶ ΠΙΟΣΡΟΓΙΠΙ ἀἰσηοίΙοπεδ, ϱἩπὰς οεγίε ποίας εί 

Πσιπα ποπιϊπαμῖ, απ ἀἱρπο[οεπαϊ ]μάϊοῖα ἀεβμητεταΠί. 9ε- 

εππάμς ἀεϊπάε οοπιπιεηίαγΙᾳδ 1π Ρταεοεάεη [ᾗ 1ργο Γοπρίις 

εΠ ἆοσεεπς εκ οπῖρις εσρ]εαίΗσ πιρᾷίοῖπας ρᾶτ5 ας 1Παπα 

ημάεία»,. Τεχίία ἀεπιαπι απαε ἆε ἀε]ίσαίίοπαε αρῖί ἀοοείῖ, 

απα]επι ε[ε ἀε]ὶρα[ίοπεπι οροσίεα!ῖ, ποΡίς 1πάΙεαίίοπεπα ἴππι 

α Ραγι]5 αΠεοίαε Ἠαίατα μπα αὉ 1ρβις α[εοίι Γαππεπίρας, 

Τη Ρριαε[επῖϊ ογαίοπε Ύ4παε πορῖ ἆε {παοϊυτῖς επαπεϊαία 

εΠ, ἁοείτίπαπι εοταπι αἀβγμῖί, Ύµαε 6επεταΙ α[Πεοιαῖ οοἩ-- 

Ὡπυλίαἰς [ο]μῖοπῖ {αῬ]ασεπί. «Θἱο οπἶπι ε6ο [ομίμς [απι 

Ίιοο πποχρὶ 6επις ββρρε]]ατο, Όπαε νετο οογροτα Πο αΠεοία 

[ωπὲ, αὐ[οεάεπιία νοσαϊ Πϊρροσταίε.  Όπατο εἰ οτι 

αΠοοίας αβ[οεί[ας πχεγῖίο ποπϊπαΡτίασς, Πείφαε μπα ϱπαε- 

ἆαπι σεπεχῖς πιογροτηπα [ρεεῖες, ο μᾶπι Ρτορτῖο αβ[οε[απα 
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καλοῦσιν ἰδίως αἀπόστασίν τε καὶ ἁπόστημα. ταῦτα μὲν οὖν 

.᾿ Δ . ” 3 ’ ΄ 3 ’ ΄΄ ” 3 αὐτῷ τὰ νῦν εἰρημένα χάριν ἀναμνήσεως ὦν ἔμπροσθεν ἑξη- 
» ” - .. ” .- 

γησάµην εἴρηταί μοι. «αιρὸς δὲ ἤδη τῶν ἐφεξῆς ἄρξδα- 
σθαιν. 

ν. -” ιά ή , ΄ ” .. . 

Απληνῶν µήκεα, πλάτεα, πάχεα, πλήθεα, μῆκος ὅσον 
” ’ 

ἐπίδεσις, πλάτος τριῶν ἢ τεσσάρων δακτύλων, πάχος 
τριπτύχους ἢ τετραπτύχους, πλῆθος κυχκλεῦντας µη 

ὑπερβάλλειν μηδὲ ἐλλείπειν. 

” ο ] ” ΄ λό - ο . . 

τς Ὦν τῷ περὶ τῶν καταγµάτων λόγῳ τῷ νῦν αὐτῷ προ- 
πειμένῳ πρώτον µέμνηταυ τῶν προπειµένων σπληνῶν Λαλου- 

µένων, πελξίων αιτοὺς εἶναι τῷ µήκειυ μὲν ἴσους τῇ ἐπιδέσευ 
παὶ παραλαμβάνηται ὃν ἐκείνην ἕνλκα τοῦ στηρίξειν καὶ 

3 Δ 3 .- ν μ. ’ 

κατέχειν αὐτὴν ἀκίνητον. τῷ δὲ πλάτει τριών ἢ τεττάρων 

ῥαμτύλων, τῶν τοῦ αὐτοῦ τοῦ ἐπιδουμένου δηλονότε, τῷ 

εἰ αρο[ίεπια νοοἰιαπῖ, Ἠαεο ἀρίέαν 1ρία ΠΙΠο ΟΟΠΙΠΙΕΠΙΟ-- 

ταἰ]ομ]5δ ΕΟΓΙΗΠΙ σταία 08ο [αρετία εχρ]ἰοανετᾶπι ἃ Πιθ 

[οπριῖ Ργοά]ία [απῖ, ἆαπι γετο ἀείποερς ἀαίᾳτ εχοτάἰεπάϊ 

ἱεπιρις. 

Π, 

δρἰεπίογµτη ἰομβιμάίπεπα, ἰαεεμάίπευη, εγα[[ειάίπιεα, πιιῖ-- 

ο ἁεμάϊπεπι. Πιοπριιιάο, οµαπία ε[ῖ ἀειραιίο, 1μαεμᾶο 

εγίωπα αμὲ φµαίμογ ἀἰβίίογωπ. ΘΌτα[[μμᾶο ετρἰίσα αμὲ 

φιιαάγμρ[ίεα. {ΠΗμιιεμᾶο ἅμπι εἰγεμπιάαπε πεφµε εχ/µρε- 

τει πεφµε ἀε[ιπίαυ. 

Ίπ Ἰμχο ἆε Γαοατῖς απ παπο ἰάεπι ρτοβας ῥρείπιαπα 

εογαπι πιεπη]ηῖ, 4υαο ΑΡΡΟΠΙα Γριεπία γοοαπίαχ, Τρία απ- 

ἀεπι Ίαρεις ε[[ε  ἀε]σαιιοπὶ αεφιαία Ἰοηρίίαάϊπε 3ο Ῥες 

1]]απι εκοῖρῖ, αἱ Ἱρίαπι {α]οίαπί εἰ Ιπιπιοβί]επι τδἴιπεαηῖ, 

Τα Π(αάϊπε νετο πι πίστα ααί φυαΐπος ἀῑσίίοταπι Ποπ] 

εἶαο ππηίπι ο μἱ ἀε]ραίατ. Οτα[Πιαάϊπο απίεπι απ ἱχί- 
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πάγ.ι δὲ ἡ τριιτύχους τῇ) τετραπτύχους" ἔνθεν μὲν ἄσφα-- 
λεστέρας φρουρᾶς ἡ ἐπίδεσις δεῖται τετραπτύλχοὺύς, ἔνθα 

(ος) δὲ οὐ τοιαύτης, ἀρκοῦν ᾖγούμενος καὶ τοὺς τριπτύ- 

Ζους. εὔδηλον ὃ ὅτι τῷ συντετοιµιιένα μᾶλλον ὁστᾶ, πλέο- 

106 ἀσφαλείας δεῖται. τὸ δὲ πλῆθος τῶν σπληνών τοσοῦτου, 

σησὶν, εἶναι χρὴ, ὣς ἐν κύκλῳ περιληφΘῆναι τὸ ἐπιδούμε- 

φον κὠλον. οὐ 7ὰρ᾽ δὴ τοῖς τῆς κλειδὸς ἢ πλευρᾶς πατᾶ- 
γασι περιλαμβάνειν ἓν αὐκλῳ δυγατὸν, αλλ᾽ ἐπ᾽ ἐνίων τὸ 
μέγεθος τοῦ κατάγµατος ἐνδείξεταί σοι τὸν αριθμὸν τῶν 

σπληνῶν ἐπὶ τῆς κλειδὺς εἰώθαμεν ὡς τὸ πολὺ γρῆσθαι 

τρισὶ πετραπτύχοις σπλήγισι τοὺς ὅτο μὲν τοὺς πρώτους 

εἰς ὁμοιότητα τοῦ γράμματος ἐπιβάλλοντες, ὡς χατ᾽ αὐτοῦ 

τοῦ συντετριμιιένου τὸ μέσον ἑκατέρου καθ’ ὃ συμβάλλου- 
σιν ἐγίοις ἐπικεισθαι. τρίτον δὲ αὐτοῖς καὶ εξωδεν ἐπιθέν- 

τες κατὼ τὸ τοῦ σώματος μῆκος ἐντεταμένον, αὐτοὺς γΣ τοὺς 

ὑποκειμένους σφ{γγοντα καὶ τὸ κατέεαγὸς µέρος τῆς κλειδὸς 
πιλοῦντα, 

Ρίιεία οαί «παάγαρ]οῖα, Ὀρί απϊάσπι Πγπηϊοϊ {α]αϊπιθπίο 

ἀο]]σαίιο Ιπάϊρεῖ, οαπαάταρ]οῖα, ἩΡΙ Ύεγο ἴαΙ ποπ ορπαθ 

ε[ς, ἱγιρ]τεία [αἱ] ε[[ε απσταπίας,  Γᾳαϊὰο εοπβαξ, οἵα 

γηθσῖς οοπιπηπαία απιρ/Ίογεπι [αβι]1[αίεαι ἀε[ιάεταγε, Βρ[ε- 

π]ογαπι, Ἰποαῖίν πια] αάίπεπι ἰαηίαπι εί[ε ορογιεί, τα 

αιιοά ἀε[σαίατ ππεπιργιαπι 1π ΟΓΡΕΠΙ απιρ]εοίαίαν.  ΊἈοΠ 

εΠ]πι [απο οἰανίοι]αε απὶ εοῇῄᾶο {γασίατας Ιή οτῬεπι απι- 

Ρ]εεῖ ἀαίαντ. Ὑεταπι 1 ποππα]]ς Πασίητας πιαρητιαἆο 

Γρ]ειπῖοχ άτη ὨΠΠΠΕΤΗΠΙ 1πάΙσαΡραῖ, 1π οἰανῖοι]α εήρας [ρΙε- 

χ]ῖ οπαἀάταρ]ἰσαι]ς αΠὶ ρ]εγήπιαπε οοη[αενίπιας, ἅἄπο απῖ- 

ἀεπι Ρχῖηια ἂἆ κ Ἰϊεγαο [πμ πάἴπεπι Ππ]ιοίεπίες, πἲ Γαρετ 

ο{ζε οοπιπ] Πηίο αΠΙΡΟΓΗΠΙ πιεάῖαπι πα ΙΠίεγ [Πε οορα]θῃ- 

ταν ααρηκάαπι 1ηουπιραί, Γεγιῖο ἀεπίᾳπε 1ρ[ς εἰ εχίγΙη- 

{εοις Ἱπιροβίο, 14 Ἱπ οοτρογῖ Ἰοπβίίπάίποα Ρογγεςῖίπι 

σρία [υρ]εοία αἀ[ἰνηιρῖῖ εἰ Γγασίαιι ε]ανίοι]αε ΡραγΤεΠ1 οοατ6Ι81Ε. 
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[76] Οἴσε δὲ ἐς διόρθωσιν μῆκος κυκλεῦντας πλάτος καὶ 

πάχος τῇ ἐνδείῃ τεκμαίρεσθαι, μὲ αθρόα πληρεῦντας. 

Θαυμάζω πῶς οὐκ εἶπε πρώτον μὲν τὰς χρείας τῶν 

σπληνών, εἰδ᾽ ὅπως ἄν τις αὐτών τύχοι. Χχρεία μὲν γὰρ 

αὕτη διττὴ κρώτησίς τὲ τὠν ὑποδεσμίδων ἀναπλήρωσίς τδ 

φατὰ τοιαῦτα τῶν μορίων, ἃ καλεῖν σουτὸς εἴωθεν απὀξη τε 

καὶ ἀπόξηρα, καθάπερ ἐστὶ, πήχεος μὲν πρὸς καρπῴ, κνή- 
µης δὲ πρὸς ποδ. περιβάλλειν γαρ ἐν τούτοις αξιοὶ πυκλο-- 

τερὠς τοὺς σπλῆνας, ὡς μειὰ τὴν ἐπιβολὴν τών ἔξωθεν 

ἐπιδέσμων ἴσην εἶναι τῷ πάχει τὴν ἐπίδεσιν. οισών οὖν 
ὁνοῖν χρειῶν τῆς ἐπιδέσεως τῶν σπληνῶών κρατήσεώς τὲ καὶ 

ἀναπληρώσεως, ἣν αὐτὸς ονόμασε διόρθωσιν, ἀξιών αὐτοὺς 

εἶναι τῷ μὲν μήκευ τηλικούτους, ὡς ἐν κὐκλῳ περιλαμβᾶ- 

νειν τὸ ἐπιδούμενον σώμα, τῷ πάχευ δὲ καὶ τῷ πλάτεν 
κατὰ τὴν ἔγδειαν τῶν μορίων δηλονό.. τῷ µήκει μὲν ἐὰν 

ΤΠ. 

4ἱε ομῖδμς αἆ ἀἰτεσιίοπεπα αἀλμίδεπίμτ, ἰοπβιεμάϊνεπα, ἵπι οΥ-- 

ὀεπα οοπνοἰµίοπε, ἰαιεμάϊπεπα εἰ ετα[[ιάιπεπα ἀε[εοίμ 

εοπ]εείατε [το οροτίεῖ, μὲ ποπ οοΠΓεγείπι εοἹπρίεαπαμς. 

Μίγος ρτῖπιαπα φαἶάεπι ᾳαοπποάο Γ[ρΙεηίογαπι υ[απα Ώοι 

ο.) ἀειηάε γίαπι ᾳἩα οι] Γρίαπα οοπ[εφπαϊΐασ. Ἑπίπι- 

νετο ἶ5 υ[α5 ἆπρ]εκ εχΙ[Ηί, μπι ΓαΓοεἰβγαμα ρτίας Ἰη]εοία- 

ται τεἰεπί]ο, Ἰῖ 1ρί5 εχρ]είίο, «5 εἰ βοὐπιϊποίας εἰ 

εχἰεηυαία» {ρ[ε γοσαχε οομ[αεν]ΐ, 4 μαἱες {απξ ουΡΗί Ρτορε 

οατραπα εἰ Πρίαε Ῥτορε Ρεάεπι Ρατίε. Ίηπ 15 επίπι 1Πι- 

Ρεταί ἵπ οχβεπι [ρ]εηία οοππρ]εοίῖ, αἱ Ρο[ι εχἰετίογΗΠ] {ὰ- 

{οἰασαπη Ππ]εοίίομεια ρατ ε[ει ογα[Πιαἁ]αΙ ἀελραίίο. ΘΟππι 
εἴΡο ἆμο Ππί αἀμποι]οπίς [ρἱερίογασπι υ[α5δ, ἴαπι τειεητῖο 

τα εχρ]είίο, ο µααι 1ρίε ἀἰγεοιίοπθπι αρρε]]αί, Ἰἱοτίαίαγ 

1ρ[ε ἰ{αηία ε[ῖε Ἰοπριαάϊΐπε, μὲ αιοά ἀε[ραίαχς οοΓριδ ΟΟΠΙ- 

Ρ]εοιῖ ἵπ οεβθια Ρο[πί; οταΠιιαάϊπθ νετο οἱ Ιαπάῖπα 
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ικροὶ γενηθώσε, κυκλοτερῶς περιβαλεῖν τὸ µόριον, ἀναγ- 

καῑόν ἐστι τὸ ἕτερον αὐτῶν πέρας ἐπὶ Δατέρου τεθὲν ύψη- 
λότερον ἀποφῆναι τὸ µέρος ἐκείνου τοῦ κώλου τῶν ἑκατέ- 

θωθεν, ὥστε ἀνώμαλον εἶναι τὴν ἐπίδεσιν καὶ διὼ τοῦτο 
χαλαράν. ἐὰν δὲ βραχύτερου γέιηθέντες ἢ ὧστε ψαύειν ἄλ- 

λήλων τὰ πέρατα αὐτῶν, μεταξύ τινα χώραν ἀπολείπουσε 

κεγὴν, ἀνωμάλως πάλιν αὖ ἔσται κατὰ τὸν ἐνανιίον τρά- 
πον 1 ἐπίδεσις' ὡς γὰρ ἐπὶ τῶν µακροτέρων κυρτὀτητά τι- 

να καὶ ἐξυχὴν, οὕτως ἐπὶ τούτων ἔνδειάν τὲ τινα καὶ κοι- 

λόιητα λαβεῖν ἄναγκαιον ἔσται τὸ χωρίον. τὴν περιβολὴν 
δὲ τούτων τῶν σπληνών οὐκ εἰς ἅπαξ ἀθρύαν, ἀλλὰ κατὰ 

βραχὺ κελεύει ποιεῖσθαι, Λεπτομερεῖς μὲν γὰρ τῷ πάχευ 

τοὺς ανωτέρους τιθεµένους εἶναι δεήσει, παχυτέρους δὲ τοὺς 
κατωτέρους. ἐὰν αθρύως ἕνα περιβάλῃς, ἐἔσται σοι σχῆμα 

τῆς κατ) αὐτὸ τὸ χωρίον ἐπιδέσεως, οἷον ἐξ ἀρχῆς ὑπῆρχε 

τῷ κώλῳ. ἱ 

ρατσαα πΙπΗχατα Ἰπάϊρεπίία,  [Ποηρβιμάῖπε απϊάειη { αἷ- 

ἴονα {ιπεγιηῖ, παπι αἱ Ῥασίεπι 1 οΓρεπ απιρ]εοίαπίωσς 

811εγά 1 1ρ[ογαπα οχίΓεπΙΆπῃ α]{ετὶ Γαρεγρο[ίέαπη 111ας πΊεπι- 

Ῥτί Ροατίεπι ας χίπις ραγήβαδ εππεηίίοτεια οΡ]ίοεΓθ. 

πεοε[[ο εΒ, Ἱία αἱ Ιπαεῃια]] εχβεί ἀε]ίσα[ῖο, Ρτορἰεγθᾶφιιθ 

ἸαχίοΥ, Θἱπ Ῥτενίογα ΠΓαεγιπί απᾶπι εογαΙη εχίτεπια [6 

πηπίμο ἰαηραπίς Ππιεγροβίαπι φαοάάαπι Ίπαπε [ραϊίαπι Τε- 

ἨΠπᾳἁΠΕ, αο Ργοῖπάε Ιπαεφια]ίει Πἴεταπι εοΠἰταγῖο πιοἆο 

ἀε]ϊραίιο τεἀἀείατ.  Ὀϊ επῖπι ἵπ Ἰοησίοτίρας σῖρῬιαπι αἰἰ- 

4πεπι εἱ επιϊπεπίίαπα, Πο εἴ 1π μῖς Ὀγεν]οτίθιιδ εἰ ἀε[εοίαι 

απεπάαπι εἰ οαν]ἰαίεπι εερ][[ε [ραϊίῖαπι πεοε[[αγίαπα οτῖε, 

Αί Ἠογμπι [ρ]επιογαπι αρρΙΙσοαίΙοηεπι ποπ [επιεὶ απϊνετίαπι, 

Γεά [επῇβπι οοη/[ιγαϊΙ Ἱπαρεταί. Τεπαίοτα βᾳυῖάεπι εταβα-- 

ἀϊῑπε, [ωρετῖογα Ιπ]ιοί οροτ{εβῖ; οια[Πογα Υετο ΙπΓεγῖοτα, 

5] α[αίίπι παπα 1π]εσετῖθ, ΠΡΙ εεΙξ εο 1Π [ρα[ῖο Πε]ϊσαϊῖο, 

αα]ῖ6 πιεπηῃΏτο αῦ εχοτάϊο εχβΙΙ1Ε, 
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ών δὲ ὀθονίων ὑποδεσμίδες εἰσὶ δύο τῇ πρώτη ἐκ τοῦ 
σίνεος εἰς τὰ ἄνω, τῇ δὲ δευτέρη ἐκ τοῦ σίνεος εἰς τὰ 

κάτω τέλευτωσ. | 

«έλεκταύ µοι καὶ πρόσθεν ὑποδεσμίδας ὀνομάζειν αὐ- 
τὸν τοὺς πρὸ τῶν σπληνών ἐπιδέσμους, ἁπάντων πρώτους 

ἐπιβαλλομένους τῷ πεπονθότι,σώματυ. γέγραπται δὲ ἐν τῷ 
περὶ αγμών τῆς ἑκαιέρου περιθέσεως ᾖ) χρεία. ὁ μὲν γὰρ 
πρότερος [76] αὐτῶν οὐ μόνον ἀνείργει τὴν ἐπιῤῥοὴν, ἀλλὰ 

καὶ τοῦ περιεχοµένου κατα τὸ πεπονθὸς απωθεῖταί το πρὸς 
τὴν ἄνω χώραν. ὁ δὲ δεύτερος ἐκθλίβει τὸ περιττον αἵμα- 

τος πεπονθύτος μορίου πρὸς τὸ τοῦ κώλου πέρας, κοενὴ 

δὲ αμιφοτέρου ἡᾗ χρεία, κατέχειν τὸ διαπεπλασμένον ὁστοῦν 

αδιαστροφον. 

1Υ. 

Εαν Ιἰπιείς μταευϊπείας ᾖ[α[είαε ἆμαε [μπει ῥτίππα α ῥατίε 

ἰαε[α ἵπ [ωρετίογες, [εομπάα α ῥατιε ἴαε[α ἵπ ἰπ[εγίογες 

αε[ιπῖε. 

Θιιργα 4ποθιε α ππε ργοβϊίαπι ε[, Γαρ]ραίῖοπες 1ρΓαήι 
ΠΟΠΙΙΠΑΥΕ (ιάε απίε [ρ]επίογαπα {α[οίαδ οπιηῖαπα ΡΥΙΠΙᾷΘ 

αΏΠεεῖο οοτρονῖ Ἰπ]οϊαπίαν, ΤΠ Ρτίπιο ἆ4ε {[Γγαοῖμτῖ Ι1Ώγο 

{οτιρίις εἰ αἱτίυδᾳαε Ιπιροβίιϊοηϊ αμ. ὈὨτίοτ απῖάεπι 

ρίογαπα εβ ποπ [ο]υπαι Ππβακαπα Ρτομίρεγε, {εὰ εἴ εοπίεη!ῖ 

1π αΠεοία ρατίε Ἰαπιοτῖ οιϊάάαπι 1π Παρετῖογεπι Ιοοῦπι 

τερε]ιετε,. ΑΙΙεΓ Υετο εχκοεἀεπίεπι ραγῖσ α[Πεείας [απσιῖ- 

πει αἆ πιεπιῦγῖ εχΙΓΘΠΗΙΠΙ Ρχοίχαµςτε, (Οοπιπιιπῖς 4 επῖ- 

αὖε αἱγίάδφαε π{αςθ ε[ι {οχπιαο τεμ] 08 ΠΙΙΠΙΠΙΘ ῬείΓ- 

γετ[απι ΟΟΠΙΙΠΕΣΘ. 
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Εά, Οµατι. ΧΗΠ. [76.] Εὰ. Ὀαί, Ύ. (6090.) 
εν 

Κατὼ τὸ οἴνος πιέδειν μάλιστα ἠπιστα τὰ ἄκρα, τὰ δὲ 

ἄλλα κατὰ λόγον. 
, ε ν - . - . 

Καὶ τούτων ὁ λογισμύς ἐν τῷ περὶ αγμών εἴρηται. κα- 
Π Γ , ν , ” ι ” ” 

Φόλου γαρ ἐπὶ πασης ἐπιδέσεως, ἕνθα μὲν ἐσφιγαται μαλ- 

λον ἡ ὑποκειμένη σαρξ, ἐκθλίβεται τὸ περιεχόµενον ὑγρὸν 
” .) ’ .. 3, - - 

ἐν αὐτῇ πρὸς τὰ πέριξ, ἔνθα δὲ ἧττον, ἐνταῦθα δέχεταν 
8 -ᾱ- ας Ὁ 3 ως - ’ 

τὸ µεταρῥέον ἐκ τῶν μαλλον Όλιφθεντων. 

στ. 
ε - 

Η δὲ ἐπίδεσις πουλὺ τῆς ὑγιέος προσλαμβανέτοι 

Καὶ ταύτης τῆς συμβονλῆς ὁ λογισμὸς δῆλος" ἐν γὰρ 

τῷ πολὺ τοῦ ὑγιοῦς ἐπιλαμβάνειν τὴν ἐπίδεσιν, ἥ τε κράτη- 

σις ἀσφαλεστέρα τοῦ διαπεπλασµένου γίνεται καὶ μᾶλλον ἐκ- 

Ολίβονται τοῦ πεπονθότος ἐχώρες εἰς τὰ πλησιάζοντα καὶ 

ἐκ τῶν ἄνωθεν ἐπιρῥοὴ κωλύεται μᾶλλον. 

γ. 

«ἆ ἴαε[ας ραγίες εοπαργίπιετε ππακίπιεν επίγεπιας ππἰπίτης, 

οεἰιεγα» Ρτο ΤαΙἴοπε ορογὲε!. 

Ἡοταπι εἰἴῖαπι ταΓΙο 1Π οοπιπιεη{ατϊϊ ἆε Γταοϊυτῖς εκ- 

Ρ]]οαῖα ε[Π. Ίη ππῖνετίαπι επῖπι 1 οπιπῖ ἀε[ραίίοπε, αΏί 

ΓαῬ]εοία ο8το πιαρῖς αἀΠτιησῖίατ, Ἠππιου 1Π εα οοπἰεπίω8 

αἆ Ργοχίπιας Ῥατίες Ῥτορε]ίητ, παδί πιπας Ἠ]ο εχοὶρίίας, 

αποά αὐ 19 ργοοεάΙέ ᾳπάο γεμεππεηίῖας οοπιρτϊπημηἴως. 

γΙ. 

Τεἰὶβαιῖο »εγο πιμίεμπι ἰπίερταε ῥατεῖς οὐνοίναι. 

Ἠαΐίο «ποαπε Ἠα]ας οουΠ]ἱ πιαπίίεβα, Ἀαπι φποά 

Ἰπίρρταε Ρατίῖ πι]ίαπι αππρ]εοίαίασ ἀεΙρα[ίο εἴ οΟΗΓΟΓ- 

πηβίῖ οἷ]ς τεἰεπ{ῖο Γεουτίος Πί εἰ α[Πεοίαε ρασίῖ [απίες 1 

Ῥγοσίππαα Ρρατίες να]επίῖας εχργιπηίως οἱ α Γαρεγίοσίρις 

ἀε[αχιας χηᾶσῖς ΡΓοἩΙΡείαγ., 
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Κά, ΟΊατι, ΧΙ. [76. 7τ.] Ἐά. Βα[. Ύ. (690.) 

᾿Ἠπιδέσμων δὲ πλῆθος, µῆκος, πλάτος" πλῆθοςρ μὲν μὴ 
ἠσσᾶσθαι τοῦ σίνεος μηδὲ νάρθηξιν ἐνέρεισιν εἶναι μηδὲ 

ἄχθος μηδὲ περἰθῥεψιν μηδὲ ἐκθήλυναιν ἐπιδέσμουν 

Οἳ δὲ ἄλλοι σγεδὸν ἅπαντες οὐ διωρίσαντο ἐπιδέσμους 
ὑποδεσμίδων. ὁ δὲ ᾿/πποκράτης τοὺς μὲν αὐτῷ τῷ σώματυ 

περιβεβλημένους ἐπιδέσμους ὑποδεσμίδας ὀνομάδει, τοὺς δὲ 

τοῖς σπλήνεσιν ἔξωθεν ἐπιδουμένους ἐπιδέσμους. τούτων 

οὖν ἠλίκον εἶναι χρὴ τὸ πλῆθος καὶ τὸ µῆκος καὶ τὸ πλά- 

τος ἐν τῇδε τῇ ῥήσει διέρχεται, πλῆθος [77] μὲν ἀξιῶν 

εἶναι τοσοῦτον, ὡς μρατεῖν ἀσφαλῶς αυτὸ τὸ διαπεπλασµέ- 

γον ὁὀστοῦν. τὸ γὰρ μὴ ἠττᾶσθαι τοῦ σίνεος, τουτέστιν ὡς 
ἄν τε μὴ κρατῶσιν οἳ ἐπίδεσμοι τούὐναντίον αὐτοῖς συµβή- 

σεται, νικᾶσθαί τὲ καὶ ἠτιᾶσθαι τοῦ σίνεος, τουτέστι τοῦ 

βεβλαμμένου µέρους. εἰ γὼρ τὸ νικᾷν ᾖ αὐτοῖς ἐν τῷ φυ- 
λάττειν ἀκίνητον τὴν ᾿διάπλασιν, ἐὰν αὐτὴ κινηθῇ κατά τι, 

τη, 

Σα[εἴαγμτα αμίεπα πημ[ιειάίπεπα, Ἰοπβτιμάίπεα, Ιαεἱεμάίπετα 

ππειϊγὶ ἀεοει. ΠΜ μεἱμάίπεηι α ἰαε[ίομε ΠΟ /μρεγατί πε-- 

σµε [εγω εοπιργε[[ίοπεπα ε[]ε πεφιο οπις πεφμθ Ῥγο- 

ΡεΗ/Ίοπεπι πεφιε ε[]επιπαιίοπεπη [α[είας. 

ΔΙΗ Τεγε οΠΙΠες {α[οϊας α [αὮ/Γα[οιῖς ποπ ἀἰβμηπεγαπᾶ, 

Η{ρροσταίες νετο 1η]εοίαθ Ρείας 1Ρ οοτροσί {α[οῖας ΓαὮ{[α-- 

[οῖας ὑποδεσμίδας ποπηϊπαξ, {4[οία νογο ἐπιδέσμους, 4 ααθ 

Γρ]επῖῖς {ος Γαρετιη]οϊαπίωτ. ΄ Παταπι βίας φμαπία ε[ε 

ἀερεαί η ιάο εἰ Ιοησιϊιάο εἰ Ἰα[ϊίαάο, Ίοο ἵπ (εχία 

επιε(ητ. Μααιπάϊπεπι φὐἰάεπι Ἱπρεγαί ἱπηίαπι ε[αε, 

1ρ[ιπι ο5 σοη[ογΠΙαίΗπη ἰμίο εοπ]ϊποαί, Ἰ]αά επῖπι Ῥτο- 

πυηοΙαἴυπα α ΙάεβοΠΘ ποπ εν]ποί, Ίοο εΒ ᾳποά Π ποπ 

ενΙησαπί {α[οίαε, εομῖγαβίαπα 1ρῇς αεοϊἆαι εἰ ονἰποῖ εἰ [α-- 

Ρεταχί α Ἰαε[ίοπθ, Ίου εβ α Ἰαε[α ρατίε. Ναπι Π {ρῇφ ας- 

οἶάαί ενἵποετε, αιιοᾶ ἱππποῬί]θαι οοΠ/{οΓΠιαΒίοπεπα {θαίατ, 

ᾖ 1ρ[α οοἩΓΟΣΠΙΔΙΙο αλᾳπαπία]απ1 πιοία {μετῖῖ, {α[οίαφ φμ16-- 
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Ἐά4. Οματε, ΧΙ. [77.] Ες, Ῥαἴ, γ. (690. 6ο1.) 

προσηκόντως ἄν.τις αὐτοὺς ἠττᾶσθαι φαΐη. τὸ μηδὲ νάρ- 

Όηξιν ἐνέρεισιν εἶναι, τοιόνδε ἔσται, ἐὰν ὀλιγώτεροι τοῦ δέον- 
τος οἱ ἐπίδεσμοι τύχοιεν ὄντες, ἐνέρεισις τῶν ἄρθρων, ὅπεμ 
ἐστὶ βία καὶ Ὀλίψις έσται σῖνος διήπουσα. καὶ μέντοι καὶ 

τοσούτους αιτοὺς ποιῆσεις ὡς βαρύνειν τὸν ασθενοῦντα καὶ 

οὕτως ἁμαρτήσεις τοῦ συµµέτρου. Φφυλαιτόµενος οὖν ἑκά- 

τερον τῶν σκοπών τοῦ πλήδους σιόχασον. τῶν ἐπιδέσμων 

οἱ σκοποὶ δύο εἰσὶ, τὸ µήιε Ὀλίβειν μήτὲ βαρύνειν. ἀλλὰ 

μηδὲ περίοῥεψιν εἶναί φῆσι περὶ τῷ πλήθει τῶν ἐπιδέσμων. 

ἡ δὲ περίθῥεψις απὸ τοῦ περιθῥέπειν ἐπὶ Θάτερον µέρος, 
ἤτοι τὸ δεξιὸν ἢ τὸ ἀριστερὺν, ὅλην τὴν ἐπίδεσιν ὀνομαζε- 
ται. τοῦτο δὲ αὐτὺ περιῤῥέπον, ἀμετρία τοῦ πλήθους αὖὐ- 

τῶν γίνεται. τὴν δὲ ἐκθήλυνσιν, εἴρηται γὰρ αὐτῷ, οἱ μὲν 

τινὲς ἀπὸ τῶν μορίων ἤκουσαν, ἐν οἷς τὸ σῖνος, ὡς ἆσθε- 

νῶν καὶ µαλακῶν ἐσομένων διὰ τὸ πλῆθος (691) ἐπιβεβλη- 

µένων ἔξωθεν ὀθονίων, ἔνιοι δὲ ἐπὶ τῆς ἐπιδέσεως αὐτῆς, 

ὡς ἁτόνου /ινομένης ἐκλύεται γὰρ καὶ ἡ τῶν ἐπιθεμένων 

Ρίαπα Γαρεγατί Ίπτε ρτοϊα]ετῖί, Ἠίο ἰεπίας πεηιε Γεγυ]15 

εοπιρτε[ϊοπεπα εἴζε {α]1 επί, ΠΠ Ραμοῖοτες φαί ἆερεῖί 

{α[οίαν ε[ἴε οπ!ἱσετίε, ατἰοι]οτΗπι οοΠΙρΓε[Ίο αιαε νίο- 

Ἱεπιία ε[ὶ εἰ αρρτείζας εκΠαΡ]ί Ἰαε[οπεπι ρτοίεη[αχµδ. Οποά 
Π τοί {[α[οῖας οοπβτας, αἱ «αεστοίαηἴεπη ΟΠΕΓΕΡ, 14 ϱποφ118 

1η «οπιπιοετβίίοπε Ρρεοεανεχῖ. Ό)[ετναίο ἀρβίίαν πἰγοιθ 

{4ΓοἱατΠι {οορο πια] αάϊπεπι οοη]ῖοε. Εα[οίαταπα [οορὶ 

ἆπο [απῖ, παἱ ἀρία πεφιε Ργεπιαηί πειθ ΟΠΕΓΕΠΕΟ 1ΠΠο 

πε(αε ΡΓορεΠΠοπεπι 1ρ[5 είΤε {α[οίαχαπα πια] αάἶπε Ργο- 

Ὠμποίανί{. Ρ{οΡΕΠΠοΟ γετο α Ῥτορεπάεπίε 1π αἰργαίγᾶπι 

Ραγίειη νε] ἀοεχίταπι νεΙ Ππίγαπι ἴοία ἀεΙραίοπε Ποπι]- 

παίιγ, 1ά ἀρίαπι ααοὰά ρτορεπάεί πμ] αάληῖς {Γα[οἴατιαμα 

ΙποοπιπιοάεταίΊοπε οοπΊἶηρβι, ΕΠεπιϊπαίοπεπι απίεπι, Υο- 

εαρυ]απ1 αἳ Τρίο Ρτοπιποϊαίαπι, ποππυ]Ι απῑάεπι ἆε ραί- 

Ώρας Ππιεγργείαί Γαηϊ, ἵπ αιήβας αΏεοίας ἵαπφμαπα ΡΑΙ- 

εαπι 4ααε πιρεοῖ]]ες εἰ πιο]]ες οὗ 1Ππ]εοίαταπι δχἰτΙη[εοι8 

Γα[οἶαταπι ππυ]Ηαἀίπεπι ενα[αχαε Γαηϊ, Νοππα]ᾶ Υετο ἆθ 

Γρία ἀε]ραίϊοπθ αιὰθ {απαιαπῃ Ππνα]άα τεάἁἰίαχσ, Οοπο]άτί 
-- 
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Εὰ. Οµανι. ΧΗΠ, [77.] Ἐά, Βα[, Υ. (001.) 
ναρθήκων κράτησις ὑπὸ τοῦ πλ αννα τῶν ὑποβεβλημένων 

ὀδονίων. 

η. 

Λήῆκος δὲ καὶ πλάτος τριῶν ἢ τεττάρων Ιῇ πέντο ἡ ἕξ, 

πήχέων μὲν μῆκος, δακτύλων δὲ πλάτος. 

Τὠν ἰδίων τοῦ Ὀόφιμάνον δακτύλων καὶ πήχεων δη- 

λονότε τοσούτων ἀξιοί τὴν ἐπίδεσιν εἶναι. τὸν δὲ ὅρον αὐ- 

τοῦ τοῦ μήκους καὶ τοῦ πλάτους οὐχ ἕνα µόνον ἐποίησε, 
διὰ τὸ μηδὲν τῆς ἐπιδέσεως {σον ἐν ἅπασι γενέσθαι τὸ μῆ- 
κος, ἀλλὼ καιὰ τοῦ κατάγµατος μέγεθος ὑπαλλάττεσθαι, 

διορίξει πλήθη καὶ μήκη καὶ πλάτη τῶν ὀθονίων. ἐν ἅπαντε 
’ . ’ ε . ε] ’ / 3 «ϱ. 4 Πλ ” 

τοὺτῳ τῷ λόγῳ η τελευτη ἐπιδέσέως ἐστιν, ν μὲν ἐν τῷ 

περὶ ἀγμῶν βιβλίῳ κατ ἐκεῖνον αξιοῖ τὸν χρὀνον γίγνεσθας, 
3 ο 3 / Δ Δ 3 ’ 3 ΄ 

καῦ ὂν αφλεγμαντότατον το πεπονῦος ἐς ναρθήκας ἐμβαλ- 

λεται. 

επἶπι Ἱπιροβίαγαπι {Γεγι]αγαπα τείεμίίο οὗ ΓαὈϊπ]εοίογαπι 

Ἠπίεοταπα πια Παάπεπιν 

ΥΗΠΙ. 

1.οπριιμᾶο αμίεπι εἰ Ἰαεμᾶο ἐγίμπα αμὲ φμαϊμοΥ αμε ομί-- 

Φµε αμε [εν εομδίίοτµπα οιμίάεπι ἰοπρίιμᾶο, ἀἱβίίογωπι 

φετο ἰαιιιμᾶο πε, 

Τοί ἀῑδίίογαπι εἰ οαβΙίογαπι ]αβοταπίϊς τἰἆε]ῖοεί ἆε- 

νιποϊεπὰϊ Ρρτορτίοχαπι ἀε]ίραίίοπεπι Ίπιρεγαί; ΠεΠθ γετο 

τεγήπαπα {ρπας Ἰοηριιάϊπῖς οί Ἰαἰμάϊιηϊ ππαπι [οἱαπι 

Παιωϊ, Ῥτορίετεα αιοά πα]]α ἀειραίϊοπῖς Ἰοπριίπάο 1π 

οπιπῖναθ ε[ὶ αεφια]ῖ5, Γεά Ῥτο {ταοίαταο πιασηϊιαάϊπε {8- 

Γοἴατιιπα ἀπαπιπίατϊ πια] ἰαάϊπεπι, Ιοπσϊίαάίποπα εἴ ΙααΚἶ-- 

πεΠι ἀεσεεγπῖῖ. Ἠαο Ιπ απῖνετία οτα[ίοπο ἀε]ὶραίιοη]5 Ρο- 

Πτοεπιαπι ε{ῖ, αααπι 1π Ἰῃρτο ἆε {γαοίατῖδ οοπβγαϊ ϱο {επι- 

Ῥοτο οομ/[Π]Ε, απο Ρανς αΠεεία ῥτον[ας 1ηΠαπηπια[ῖοπε 

[ο]ιία αἆ {εχυ]α ρογσ]θι(αμ. 
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Εά. Ολατσι, ΧΙ. [78.] Ἐά. Βα[,. Υ. (69ι.) 

Φ’. 

[78] -4ξ παρέρµατος περιβολαὶ τοσαῦται, ὥστε μὴ πιέξειν. 

Τοσαυτάκις ἀξιοῖ τὸ πάρερµα περιβάλλειν τοῖς ἐπιδέ-- 
σµοις, ὁποσάκις ἂν αὐτῶν ἐκείνων ἕκαστός ἐστι περιβεβλη-- 

µένος. τὸ δὲ ὡς μὴ πιέξειν περὶ τοῦ μέτρου τῆς σφίγξεως 

αὐτῶν διδάσκει. μέχρι γὰρ τοσούτου ἐσφίγχθοι χρὴ κατὰ 
τὸ τῶν ἐπιδέσμων πάρερµα, μέχρις ἂν ἐπιμένη μὲν ἄσφα- 

λῶς, µηδέπω δὲ πιέξη. τὲ οὖν ἄμεινον ἢ συνάπτειν αλλή- 

λοις τὰ µέρη τῆς ῥήσεως, ὡς εἶναι τὸν λόγον τοιοῦτον " 

ππαρέρµατος περιβολᾶς τοσαύτας ποιητέον ἐσεὶν, ὡς μὴ πιε- 
ζειν, ὡς τῶν πάνυ πολλών πιεζουσῶν. ἄμεινον δέ ἐστιν ἴσωφ 

ἀντεὶ τοῦ τοσαῦτα τοιαῦτα τὸ τρίτον γράμμα ἀπὸ τῆς ἂρ- 
χῆς σ ποιήσαντας υ’ τῇ γὰρ ποιότητι μᾶλλον αἱ περιβολαὶ 

τοῦ παρέρµατος ἴσχουσι τὸ σύμμετρον τῆς ἐπιδέσεως, οὗ 
τῇ ποσότητο. 

1Χ. 

Τοι [πε φµοφµε [αδι]ππεπεῖ εἰγομπιυοἰμείοπες, εὲ πε ΡΥΕπΙαΠΕ. 

ΒίαΡι]πιεη!{] {α[οῖας οἵγοιπινο]νετε {οίῖες Ιπιρεταῖ, 4 11ο- 

ες εαχπι Ἠπαφυαεηαε οἴγουπιετί, ᾖἸΠ]ιά ααίεπι η πε 

Ῥτγεπιαπί ἆε αἀ[γιοιϊοπῖθ 1ρίαταπῃ Ππιοάο Ρ]απιπο {αοΙ, Ἐα- 

ἵεπας επῖπι [ιαριπιεηίαπι Γαρετ {α[οίας οοαγοἰατῖ οροεῖεῖ, 

αιαίεπας {μίο Ἰμηπιογεπίασ, [εά ποη ῬΡγεπιαπί, Οαῖά αᾳὶ- 

ἵπχ Ῥγαε[ιαπἰ]αδ 4 µαπι Τεχίης Ῥατίες Ἰπίες Γε οοπ]αηρετε, 

αἳ {αι Ῥγοᾶεαί οτα!ῖο: Παβϊπιεπίϊ οἰτοππινο]αίϊοπες {α- 

οἰεπάαε [μπε, πί πε ΡτεπιαΠί; αιοᾶ ργεπιαπῖ 4παπι Ρ]ατί- 

πας. ῬΡταεβαί {οτίο[ῃᾳ νο τοσαῦτα το Ίεσετε τοιαῦτα ἴα- 
ἰία, Τετ] Πίετα σ ἃ Ρη]πεῖρίο ἵπ ὁ οοπιηαίαία. Ύαπι ᾳιᾶ- 

Πιαϊε πιασὶς αιιᾶπι φιαηϊαίο ΠαβίΗπιεπί οἰχομπινο]αίίο- 

πες ἀε]ίρα[ϊοπῖ οοπιπιοᾷειβίοπεπι οοπΙΙΠεΠῖ, 



καπ’ ΙΗΊΡΕΙΟΝ ΕΙΒ4. ΤΠΟΜΝΗΜΗ Τ. ϐ688δίΙ 

Εά, Όμρατι, ΧΗ. [78.] : Ἐὰ. Βα[. Ῥ. (604.) 

ΔΙαλθακὼ δὲ, μὴ παχέα. 

ο / 

Πάντα ταῦτα δηλονόευ κελεύευ μαλθακὰ, μὴ παχέα 
παραλαμβάνεσθαι φυλαττόμενον, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ὀθονίων 
. ”, . 2 ν» ” ἔμπροσῦθεν εἴπομεν, οὕτω κανταῦθα τὴν Θλίψιν τῶν ὑπο- 
κειμένων σωμάτων. 

ιά 

ία. 
- ’ 5. 3 3 , 8 , 3 ’ υπ. 

Ταῦτα παντα ὡς ἐπὶ µήκὲν καὶ πλατει καὶ παχει του πα- 

Φόντος. 

Ζίρηται πρὀσθεν ἤδη τοῦτο ἐπ᾽ ἄλλης ὕλης πραγµά- 

των ὁμοίας τῇ νῦν. καὶ μεμνῆσθαι χρὴ παρὰ πάντα τὸν 
λόγον ὡς ὅτι ἂν ᾖτοι περὶ μήκους ἢ πλάτους ἢ πάχους ἢ 
ἀρεθμοῦ τῶν ὀθονίων λέγεται, ἄναφορὰν ἔχειν πρὸς τοῦ 

πεπονθότος µορἰου μῆκος καὶ πλάτος καὶ πάχος. 

Χ. 

Μο]]ία, ποπ ετα[]α. 

Ἠαεο οπιπῖα υΙάε]ιοεῖ ργαεοῖρΙϊ ππο]]ῖα ηοα οτα[ἴα πᾱ- 

Ἠϊρετί, οάνεπθ απεπιαάπιοάαπι Γωρτα ἆε Ιπίεϊ ἀἰκίπιπε, 

Ίνα οἵ Ἠϊπο Γαβ]εοίογαπῃ 6ΟΓΡΟΓΗΠΙ οοπιρεε[ΠοΠεΙΠ. 

ΧΙ. 

Ἠαεε οπιπῖα ῄμτο ἰοπρίεμάιπε εἲ ἰαιτιιάίπε εὲ ογα[[εμάίπα 

ρατιῖς α[Γεείας. 

1ά απίεα Ίααι ἀῑοίμπι ε[ι ἵω α]ία τεγηπι πιαϊεγία ΡΙᾶ6- 

{οπΙϊ οοπβπα]1. ΜειιιπΙῇα εἰϊαπι ὀροείεί αιἰόφυ]ά Ιοηρί- 
ἰαάΐπο νε] Ἰαιιαάϊπε νεὶ οτα[παάϊίπε νεὶ ΠμΠιετο Ιηίεο- 

χυπα1 ἀῑσαίας, αἆ αΏεοίαε ρατ!ῖς Ἰοηριμάίπεπι, Ἰαἰχπάίπεπα 

εἰ οτα[Πιιιάίπεια τε]αιίοπετα Ἡαβετο, 



899 Γ44ΗΝΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 

Τά, Οµαπι, ΧΗ. [το] Εὰ. Βαΐ, Υ. (001.) 
ιβ. 

[79]. «Λάρθηκες δὲ λεῖοι, ὁμαλοὶ, σιμοὶ, κατ ἄκρα σμικρῷ 
µείους ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῆς ἐπιδέσεωφ, παχύτατου δὲ ᾗ 
ἐξέρῥιπτε τὸ καιήηγµα. } 

Οἱ νάρθηκες, ὡς οἱ σπλῆνες, ἐρείσματα καὶ στηρίγματα 

τῆς ἐπιδέσεως εἰσιν, αλλ᾽ οἳ μὲν σπλῆνες τῶν ὑποδεσμίδωνι 

οἳ δὲ νάρθηκες ἀπάντων τῶν ἔνδον, ὡς εἶναι τέτταρα μὲν 

τὰ σύμπαντα, Ἰρείαν ἰδίαν ἕκαστον παρέχον. ᾖἔνδον μὲν 
γαρ ὑποδεσμίδας πρῶτον, τὸ τε διαπεπλασμένον ὁὀστοῦν κρα- 

τούσας καὶ κωλυούσας φλεγμῆναι τὸ πἐεπονθός. ἐπ᾽ αὐταῖς 

δὲ τοὺς σπλῆνας, ὡς μὴ περιρῥέοιεν, εἶτα τοὺς νάρθηκας 

στηρίζοντας, οὕστινας Ιπποκράτης ἀξιοῖ λείους τὲ εἶναι 

καὶ ὁμαλούς. ἀντίκέιταυ δὲ τῷ μὲν λείῳ τὸ τραχὺ, τῷ δὲ 

ὁμαλῷ τὸ ανώµαλον. καὶ τὸ μὲν τραχὺ πάντως ἐσεὶν ἀνώ- 

µαλον, οὐ μὴν τὸ ΥΣ ἀνώμαλον ἐξ ανάγκης τραχύ' καθάπερ 

οὐδὲ ὁδὸς ανώμαλος ευθέως ἐσιὶ καὶ τραχεῖα. δύναταῦ 

γὰρ ἀναβάσεις τὲ καὶ κπαταβάσεις ἔχουσα μὴ τραχείας ανώ- 

ΧΙΙ. 

Γεγμίαε αμίεπι [πε ενει, αεφιαίες, πι εκἰτεπῖς [ππαε, 

Ἠϊπο εἰ ἐ]ίπο ραμίο πιίποτες ἀεἰίδαιίοπει ετα[[1[µπιαε αμα 

εκ[ίαι [γαειμτα. 

Οπεπιοἁμποά η [ρ]επῖα, [ο {εγα]αε ἀε]ραμομῖς ΠαΡί- 

Ἠπιεηπία εἰ Γα]εϊπεπία [απί. Ύεγαπι [ρ]επία ουἶάεπι Ἠγ- 

Ρος ε[ιπίά σπα, {εχι]αε γΥετο ΙΠπίετπαταπι οπιηίαπις Πα Ἡε 

αααίαος Ππὶ πηϊνετία, ααοταπα Πηβα]α ργορσίαπι α[απι Ῥχγας- 

Παπί, Ἱπρτϊπιϊς επῖπι 1Ππίετίογε Ἠγροάεί[αιϊάες οοΠΓΟΣΠΙΒ-- 

ἴαπα ο5 οοπΙπεηπῖ εἰ α[εοίαπι ρατίεπι Ἱπῃαπιπιατὶ Ρτομῖ- 

Ῥεπί; ἀείπάε [ρ]επῖα ἀρία πε ἀἰ]αραπίωτ: Ῥο[ιεα {εχυ]α5 

ΠαβΙΠαΠΕ απας ΠΗἱρροοταίες εἰ Ίενες εί αεφια]ες ε[ῆε ργαε- 

ορ. Αἲ Ἰενί αἴρεταπι εἰ αεηια]ῖ Ἱπαεφαα]ε οοπΙΓ Γι 

ε{ἱ. Αίαπε οποά αἴρετιπα εΠι οπιπίΠο 1Π8εφιαΙε εχΙ{, 

ποἩ. ἵαπιεπ φιαοά ΙΠπαεφια]ε πεοε[αχίο ε[ὶ α[ρεταπα, (πεπι-- 

αζπιοάμπι πεο νῖα {παεφυα]ί ρτοραίαπι εἰ α[ρετα ε[ι, Ίναπα 

Ιπαθφιαἱ15 απ ε[[ε ἔμπι αρρε]]ανί Ροϊε[ί, α[ρετος 84[οεη[ι8 



ΚΑΤ’ ΙΗΤΡΕΙΟΝ ΒΙΡΒ4. ΥΠΟΜΝΗΜΑ. 8318 

Εά. Οµατι. ΧΠ. Γ7ο.] ᾿ξΕά. Βα[, Υ. (691.) 
µαλος εἶναί τε καὶ λέγεσθαι. καὶ τοίνυν καὶ τοὺς ναρθη- 

κας ἐγχωρεῖ λείους μὲν εἶναι μὴ μέντοι καὶ ὁμαλούς. ἑων 
}ὰρ οὗτου εἴς τι τῶν πλαγίων μερών διεστραμμένου τύχωσιν 
ὄντες ο πρὸς τὸν ἄνω τύπον ἢ τὸν κάτω, τὸ μὲν ὁμαλὸν 
οὐχ ἔξουσι, τὸ λεῖον δὲ ἔχειν ἴσως οἷόν τε. συντελεῖ δὲ τῷ 

κατάγµατυ μήτε τραχεῖς εἶναυ μήτε διεστραµµένους τοὺς 
νάρθηκας, ἑκατέρως μὲν γὰρ Ῥλίψουσιν. ἐκ περιττοῦ δὲ 
οἳ διεσεραμιμένοι συνδιαστρέφουσιν ἐν αὐτοῖς τὴν ἐπίδεσέν. 
ταύτης δὲ διαστρἐφοµένης καὶ τὸ κατἐαγὸς µέρος συνδια- 
στρέφεται. σιμοὺς δὲ κατ ἄκρα τοὺς νάρθηκας εἶναι συµ- 
βουλεύει. δύναται δὲ αὐτὸ τὸ σιμὸν ὄνομα νῦν σημαίνειν 

τοὺς ἀπεξεσμένους ἀτρέμα κατὼ τὴν Κάτω χώραν, οἱ γὰρ 
ἰσυπαχεῖς ἄχοι τοῦ πέρατος, ἴσην ἐνταυδα τὴν ἐπίδεσιν ἐρ- 

γάζονται παντὶ τῷ ἄλλῳ μέρει τῆς ἐπιδέσεως, ὅπερ οὗ χρὴ 
γίγνεσθαι. βούλέται γαρ ἓν μὲν τῷ µέσω τῇ ἐπιδέσει ἐσφίγ- 
χθαι μᾶλλον, ἐκλύέσθαι δὲ ἐντευθεν ἄχρι τῶν περάτων. 
ἐκεῖνα δὲ ἁπάνιων ἐκλύεσθαυ μᾶλλον, ἄλλα καὶ µικροτέρους 
αὐτοὺς κατὰ τὸ µῆκος εἶναυ κελεύει τῆς ἐπιδέσεως, ὅπως 

εἰ ἀε[οεπ[ας Γοτίία; Ῥτοϊπάεφμε {ετι]ας ΊενεἈ απἶάεπι ε[ῄα 

οροτίεί, ΠΟΏ ἵαπιεῃ εἰἶαπι αεφιᾶ]εδ. Ἠαε [ιᾳαἴάεπι { ᾳμα- 
ἄαπι επι 1π ἱταηδτετ[ας Ῥατίες Ρρετνετίαε Ππί απί ἴπ [α- 

Ρετίοσεια νε] ΙΠΓετίοτεία ]οοµπι αεαίες πἰῖᾳὰς πος εταΠῖ, 

119 ποι επί αεημα]ῖίας, Γεά Ἱενίίαν {οτία[ις ε[[ε Ροίοςῖε, 

Αί΄ {γαοίμταο οοπάμοῖῖ ἨΠεφπε α[ρεταδ πειε Ῥεγνετίας ε[ῇε 

Γεγι]ᾶς, ἨΠᾶΠι πίχοφαθ πποάο οοπιρεϊπιαΠῖί, Όωρτα ποάσπα 

νεο Ῥετνετί[αο ἀε]ιραϊῖοπες [πια] Ῥες {ε αᾳποφῖθ Ρετνει- 

ἴπηί. Ἠαο ααίεπι Ρετγετία, {ταοία ᾳποφίε ρᾶις [πια] Ρε- 

γετίας; [πια απίεπι 1π εχίγεπις Τετυ]ας εί[[ε «οη/{α]1Ε, 

Ροϊε[ ιά Βπιαπα Ποπιεα [Πρπίῇῃοαγο {εγι]ας ραι]α[ῖαι 1η 1π-- 

{ετ]οτὶ ρατίο ἀεταί[α. ΊἈαπη ᾳµαθ αἆ Άπεπι μίᾳαε αεαα]ά 

[απί ογα[Πιμάἶμα, αεηαα]επι 1Ρί ἀε]ίσαίίοπεπι οείετῖ οπιηῖ- 
μας ραγίρας ε[ῃοίαπίε, αποά ε[βοί ποπ οροχἰεί. Οοπ[αΠί 

επῖπι 1η ππεάϊο αγο[ῖας ἀε]ῖσαίῖοπο αἀβτίησί, Ἱπάσηιο νει- 

{16 εχίτεπια Ἰακαγὶ, 1]α γετο οπιπίριθ Ἰαχίοτα ε[[ε,. ΎΤε- 

χωπι ἐἳ Ίρ[α Ἰουβιιμάίπο πποχεθ 6[ο ἀε]ίσαίίοπε ]αδεῖ, 

οΛΙΕΝῦ9 ΤΟΝ. ΧγΙΠ ΣΑΒ8 1ῑο σε 

ι 



ο94 Σ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ 1ΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ 

ΚΕ. ΟΠατι. ΧΙ. [79. 80.1 Εά. Βαΐ, Τ. (689ί.) 
μὴ Ψαύση ἄν ποτε τοῦ μετὰ τὴν ἐπίδεσιν δέρµατος, ὑψου- 
µένου πολλάκις ἐκ τοῦ δέχεσθαι τοὺς ἐπὶ τῶν ἐπιδέσμων 

ἐκθλιβομένους χυμούς. ἄλλα κατ αὐτὸ τὸ κάταγμα παχυ- 

τέρους εἶναι συμβουλεύει τοὺς νάρθηκας, ἐπειδὴ τὸ χωρίον 
τοῦτο μάλιστα τῆς ὑπ αὐτῶν ἐπιδέσεως δεῖταν. 

. 

[50] Ὀκόσα δὲ ον καὶ ἄσαρκα φύσει φυλασσομένων 
τῶν ὑπερεχόνεων, οἷον κατὰ δακτύλους ἢ σφυρὼ τῇ θέ- 
σεο ἢ τῇ βραχύτητι- 

Φυλαττὲσθαι κἐλεύει κατὰ τὰς ἐξοχας τῶν ὁὀστῶν τί- 

θεσθαι τοὺς νάρθηκας. ἔστι δὲ τοῦτο κατὼ δύο τρόπους, 

 μηδ᾽ ὅλως ἡμῶν τιθέντων αὐτοὺς κατ ἐκεῖνα τα µέρη 

τῆς ἐπιδέσεως ἢ βραχυτέρους ἐπιτιθέντων, ὡς μὴ παραγί- 

νἑσθαι πρὸς τὸ κυρτὸν, ἀλλὰ πρὸς τὸ καταπαύεσθαε, πρὶν 
ἐκείνου ψαῦσαι καὶ βέλτιόν τε πράττειν οὕτως. ὠνόμασε δὲ 
τὸ μὲν μηδ᾽ ὕλως Θέντα νάρθηκας, φυλάξασθαι τὴν βλάβην 

πὲ Ῥοβ ἀε]ιραίίοπεπι ουἰ]πι πη]πῖπιο Ταπραπῖ, 9486 ααποᾶ 

Ἰαμποτες {α[οἳς εχρτε[ος εχοῖρίαί, [αερίας {ωπιεί, ΌΦεά. 

εγα[Ποτες 1ρ[ας {Γαοίαγαε {ετι]ας Ιπεί[ε οοπ[αΗξ, αμαπάο- 

αυἰάεπι Ἠ]ο Ίοοι» {15 1ρῇ5 Ρο Πππιπα ἀεΙραίίοπεπι ἀε[ιάεταῖ, 

ΧΠΠ. 

Οιιαεεµπφιε Ῥατίει ἵπομγυαε εἲ ΕΔΕαΥΠΕΙ παίµγα [μπε ἵπ 

Πὶς οµαε Ῥγοππϊπεπε «αυεπᾶαε [μπι [εγμίαε, μὲ ἵπ αἱριιῖ 

εἰ πιαἰ[ἰεοῖῖς αµε ρο[ιίµτα αμ ὑτευίιαιο. 

Όανετε Ἰιρεῖ οΏΊαπι επιπεπεφ αρροπὶ {ετη]αθ. Ἰ[ά 
απίεπι ἀαρ]οῖ Πί ταἰῖοηπε, νε] πορῖ πιμ]]ο πιοάο {ετα]αφ 

Γεεαπάσπι ἀῑοίας ἀεΙιραιιοπῖς ραγίες αἀπιονεηίῖρας γεἰ Ότε- 
νίογες ΠΠροπεπ!ίῖίδις, ϱµάπι αἆ επ]πεηίῖαπι αοοεάαπῖ, ἴπιο 

4ὐαε ἀεβααπέ, Ρτίαδᾳυαπα Ἰ]]απι αἰηραηί, ΄ Αίαιο ΡΙ8ε- 

Παπίϊας εβ ααἱάάαπα βο αδετε. Ἠεοεμ[αίξ απίετι Ἱπιρομευίή 

Γετυ]ας οανεπάυνη ε{]ε, Ἡε Ἡ]]4 Ῥτοχ[ως Ἰαε[ο Ροβίμτα οὗ- 



ΚΑΤ’ ΙΗΤΡΕΙΟΝ ΒΙΒ4. ΤΠΟΜΝΗΜΙ Τ.  ϱ35 
Εά. Οἶαει. ΧΙΙ, [80,] Ε. Βα[, Ύ. (691: 602.) 
τῇ Ὀέσει γίγνεσθαι, τὸ δὲ ἀφελεῖν τοῦ μήκους τὴ βραχύ- 

Τητι, δυνάμει τοῦτο λέγω», ἢ τὸ μὴ 9εῖναι ναρθηκα, φυλά- 

ξασθαι Φψαῦσαυ τοῦ προσχόντος μέρους ἢ τὸ µικροτέρους 
φεῖναι. 

ιὃ.. 
ΠΙαρέρμασι δὲ ἑρμάξειν, μὴ πιέζειν τὸ πρώτον. 

᾿ΕἘμνημόνευσε παρερμάιων καὶ κατ ἄλλον λόγον ὀλίγον 

ἐμπροσθεν, ἐφεξῆς τών ἐπιδέσμων, οὐ μὴν προσέθηκέ γὲ 

ῥητοῖς ἐκείνοις αὐιὰ περιβαλεῖν, αλλ ἡᾗ τῆς τάξεως αἄκολου- 

θία τοῦτο ἡμῖν ἐνεδείκνυτο. νυνὶ µέντου φησὶν ἑρμάδειν 

(602) δει, ὅπερ ἐσιὶῖν ἑδρᾶξειν τὲ καὶ στεηρ΄ζειν ἄνὲυ τοῦ 

πιέδειν καὶ τοῦτο ποιεῖν κατα τὴν πρώην ἐπίδεσεν ὡς ταῖς 
ἐφεξῆς ἡμέραις ανερωτώμένος ὁ πάσχων Ἠἢ μηδ᾽ ὅλως αἰ- 
σθανεσθαι θλίψεως, δυναμένων ἡμῶν ἐπισφίγξαυ τοὺς νάρ- 
Θηκας: τοῖς παρέρµασιν. ἔνιου δὲ οὐκ ἐπὶ τῇ τελευτῇ τῆς 

προκειμένης ῥήσεως ἔγραψαν τὸ πρώτον, ἆλλ᾽ ἓν ἀρχῆ τῆς 

ουἰαίαχ εἰ Ῥτγενιιαίε Ἰοηριμάϊπϊ ραις ἀεἰγαμαίαν, Ἠαο Ρο- 

ἱεηί]α ρτοπμηοϊαί αιῖ οανεαῖ Γετυ]ας Ρρο[ίατα ρατίεπι επηῖ- 

πεηίεια ἴαηρετε απϊ 1λμά, Ῥγενίοτεςδ ΙΠΙΡΟΠΕΙΘ. 

ΧΙΥ. 
διαδιπιεπεῖις ἀεἰίσαείοπεπι Γμἱοίγε, ποπ εοπαργίπιετε ρτίππμπα 

ΟΡΟΥΙΕΙ. 

δια Ὀ]πιεηίογαπα {α[οἷας ΓαρΓεη πε Εαπη παεπιοσ]α ση εἰῖατι 

Εἰία ογίίοηε ῥραμ]ο απίε Ῥτοδῖάτ, ἨΠοἨ ἴαπιεη ἀῑοιῖ5 1116 

αάῑάί, εα Ιπ]οϊεπάα ε[ε, [εὰ ονάϊπῖς [ετίε ποβῖθ Ίου 

ἀεπιοηβτανΙί. Ίππο απίεπι Ῥτοημησϊας, {μ]οῖτο οροτίε, 

ᾳποά εἰ Άσπιατε αο [ἰαβι]τε, ΠΠ ουπιρείπηετε, Ἠουφιιε 1π 

Ρτίπια ἀε]ίραίίοπε πιο]σὶ, Τα μέ 4ερες Γεηυεπίῆθας ἀῑερις 

τοραίας γε[ροηἆεαῖ {εγε πμ]]ααι ῥχοχ{α5 οοπρτε[Ποπετη Γειι-- 

Ὀτα, οσα βο[Ιπιμθ Ἡο Πεγι]α5 Παρ ήπιεηιῖ οοαΓοίαΓΘ, 

Νοππαλ1 νενο 1π ΡΤοΡοΠΙϊ ἴεχίμς πε Που [ογίρίετε ρχῖ- 

πιωπα, [εὰ ἵπ [εφιεπῖῖ Ἰηϊ]ο,΄ αἱ Πἱ Πα]αδπιοάα: ΡΓίΠισ 

σσσο 



856 Γά4ή4ΗΝΟΤ ΕΙΣ το ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ 

Εά., Οµατι. ΧΠ. [80. 84] Εὰά. Βα[. Υ. (605.) 
ἐφεξῆς, ἵνα ᾖ τοιάδὲι τὸ πρώτον κηρωτῇ μαλθακῇ», λείη, 

καθαρῇ ἑλίσσετο, τὴν καλουμένην ὑπὸ τών γθαμματικών 
δοτικἠν πτῶσιν ἄμεινόν ἐστιν ἀκούειν τοῦ τὲ κηρωτῇ καὶ 
τοῦ μαλθακῇ καὶ τοῦ λεί τὸν λόγον ποιεῖσθαι τοιοῦτον, 

ἑλίσσοντα τὸν ἐπίδεσμον οἵφι τὸ κατὲαγὺς σὺν αὐτῷ προσήκεε. 

εξ. 
[51] Αηρωτῇ μαλθακῇ καὶ λείῃ καὶ καθαρῇ. 

Οὐ γὰρ ἤδη µόνον τὸ δέρµα τοῦ πάσχοντος ἐπαλείφὲ- 
σθαι βούλεται τῇ κηρωτῇ, ξηρὼν αὐεῶν ἐπιβαλλομένων τῶν 

ἐπιδέσμων, ἀλλὰ καθ᾽ ἑκάσιην ἐπιδέσμου περιέλιξιν ἀκολου- 
θεῖν ἐπιχριόμενον αὐιῷ τὴν κηρωτήν. εἰ γὰρ µύνην πὲ- 

ριειλήσεις, ἐγχρῆσθαι ὃ᾽ οἴει κατὰ τοῦ δέρματος ἐπιβάλλειν 

Ἑηρὰς, ἀποστερήσεις τὸ πεπονθὸς µύριον ἐν τάχει τῆς γι- 

γνοµένης αὐτῷ βοηθείας ἐκ τῆς κηρωτῆς, ἀνατεινόντων μὲν 

ὀθονίων αὐτὴν ὑγραίνουσαν, αὐχμηρὸν δὲ ἐργαζομένων ἐκ 
τούτου τὸ δέρµα τὴν κήρωτὴν, διὰ τὲ μὲν εἶναυ μαλθακὴν 

οεταίαπι πιο]]α, Ίαενε οἱ Ῥατυπι 1Πνο]νεο. ῥαας ααίειη 

{αιί αΡ]αίϊναπι οαίαπι α σταπιπιαἰ]οὶς γοσαίμπα. αοοΐρετο, 

οεταῖο ΠΠΟΙ1, ]ενῖ εἴ ρ"το, {αἱεπιααε οΓΙΙΟΠΕΠΙ ϱΟΠΠΥΙΕΤΘ. 

Ῥεῖπιο οἶχοα ρατίεπι {γαοίαπα οσα 1ρ[ο {α[οίαπι Ιπνο]νεγο 

οροχ εί. 

πτ, 

(εταιο πποἰ[ὶ εἰ ἰαευὶ εἰ ριμγο μµιεπάμπη. 

ΊΧοι επῖπι {[οἶππι {α[οῖ 1ρῇς ατιάϊς 1Π]εοίίς α[εοίαθ 

ρατίῖ5 ου{ῖπι οεταίο ρεγιηρεπάαπι ε[ε να]ε, [εὰ εἰῖαιι ἵα 

Ππρι]]6 {α[οῖαο οἴτουπινο]αιοπίρας αἀεί[ε, αἱ {α[εῖαπι ϱ6- 

ταῖο ἀ]παί, Ίαπι { [ο]απι οπἰῖπι οοταίο Ἰλάπας οἱ οἰτοιῖ-- 

ἔμ5 αγ]ἆοφ βἀάπιονεᾶς, 6ο Ργαεῇῃά]ο ραγίεπι αΠεοίαπα ργῖνα- 

6, αμοά Ῥτενί ρε οεΓθίμπα εταί οοπ[εηπέητα; Ύαπα 

Πηίευπα ἁρ[απι ααοᾷ Ἠαπιθοίαί οεταίατα ε[ῖο νεΠί, παπι 
Ρεγ[μΠομῖς νῖοο 6ο υξἰίωσ; αιμα Ρεγ[ι[ιο Ἰάεπι ἀπιρ]οχ.: 
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ἠξίουν πρὀδηλον, αἀντὶ γὰρ ἐπιβροχῆς αὐτῇ χρῆται, δυνα- 
μένης μὲν ἐπιβθοχης αὐτὸ ἀνύειν, αἀλλὼ διὼ τῆς κηρωτῆς 

ασφαλέστερον ἐσόμενον τοῦτο καὶ μάλιστα ἐφ᾽ ὧν οὐ πάν- 
τοτε τὸν ἰατρὺν παραμένειν τῷ κάμνοντι δυνατὸν, οἴτὲ τὸν 

ὑπηρέτην ἴσμεν ἐπιμεμεληκέναι φιλόπονον, εἶναυ δὲ τὴν κη- 
ϱωτὴν οὐ µαλθοκὴν µόνον, ἀλλὰ καὶ καθαρὰν ἀξιοῖ, τουτέστο 
ἀηδὲν ἐμφερόμενον ἔχειν ἓν ἑαυτῇ μήτε προπόλεως μήτε 

ῥύπου, μήτε γεώδους ἢ Φαμμώδους οὐσίας ἢ ἄλλης τινὸς 

παρὼ τὸν κηρὀν. εἴη δὲ ἂν εὐδέως ἡ τοιαύτη καὶ λεία, 
πλὴν εἰ διὰ τὰς ὀνομαξομένας ἐγκηρίδας ἐπὶ πλέον ἢ τῆς 

καθαρᾶς νοοῖτο. γέγραπται δὲ οἱ λείη µόνον, ἀλλὰ καὶ 
λείη τῆς δευτέρας συλλαβῆς, Ἰν τι γράμμα παρὰ τοῦ 

συλλαβῆς, καὶ μᾶλλον οὕτως αξιοῦσι γράφειν ὅσου περιἑχὲ- 

σδαι νοµίζουσιν ἐν τῇ τῆς καθάρσεως ἐννοίᾳ τὴν λείαν, 

αὐτὴν δὲ τὴν λείαν ἀνειδιορίσαι φασὶ τῇ τῆς Σηρᾶς, τὴν 

7ὰρ ἐκείνην οὐκ εἶναι. 

ααεαῖ, Ύεταπι ρου οεγαίαπι τά {μίας ῬταεβαΡΙίατ, 8ο Ῥο- 

Ώβααναπα αὈῖ πιεβίοας αεστοίαπΙ Γεπιρετ αἰ[άετε ποἩ Ροξε[ὲ 

πηεφιε ππη]βταπι ἸαῬοτιο[απι [εάσ]ε οπταπι 6ετετε. ἂΔί 

εεγαίαπι ποπ πιο]]ε ἀππιακαί, γνετυπι εἴῖαπι ριταπῃ ε[Τε 

εοπ/{α]1Ε, Ίου εἰ πΙμ] ααϊάαααπαι ἵπ [ε σοΠπΏῖπετε 1ΠΤΕΤΤΘ- 

απε ἱπρο]ῖς εἰ [ογάίαπι πΙμί]ᾳαπε Τεγγεπας, ατεποίαεαιε απαίΐ 

α][ετῖας Ῥταείεγ οεταπι ΓαῬ[απίαςε, Τά αυίεπι παπι Ρεῖ- 

πι πα εἴῖαπι Ίαονε ετῖ, ΠΙΠ Ῥτορίες ἐ5 4παε νοοϊϊαπῖ 1π- 

ἐεταῖῖοπες, Ίαενε Ιαϊΐαθ Ύπαπι Ῥπγαπι ραίεαί. Ῥοτϊρίαπα 

απίεαι εβ ποπ Γοἶμπι Ίαενθ λεία, [εὰ εἰῖαπι λεῖη Ρετ αἰίε- 
ταπη [γ]]αραπι, Π ααὶς Ἠ[εχαπι Ῥτορε Γ]]αβαπι 4) ῬτοίεΓαξ 

αἰάαε Πο [ογῖβετε νο]απὶ απίοιπαπε Ρρατίίαᾶς Πρηϊβοαβοπθ 
Ίαενε οοπΙπετί αιριταπίωτ,. Ἱρίαπι απίεπι Ίαενε ατ]ἆο 

οοπίτατίωπι ἀεβηῖτε α[Πεγαπῖ, ΠΟΏ ἵαπιεη 1]]αά είἴε. 
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ιστ. 

"1δατος θερμότης, πλήθος. θερμότης μὲν κατὸὼ τῆς έαυ- 
τοῦ χειρὸς κατασχεῖν, πλῆθος δὲ χαλάσαι μὲν καὶ ἰσχνᾶ- 
ναι τὸ πλεῖστον ἄριστον, σαρκώσαι δὲ καὶ ἁπαλῦναι τὸ 
μέτριον. 

. ”- - 

Καὶ ὁ περὶ τοῦ ὕδατος λόγος ἀναγκαῖός ἐστιν εἰς τὴν 

τῶν καταγµάτων {ἴασιν. ἐν γοῦν ταῖς ἐπιλύσεσιν ὕδατος 
Φερμοῦ καταντλοῦσιν ἅπαντες ἐατροὶ τῷ κατάγματα, δηλονύτε 

της ἐξ αὐτοῦ βοηθείας ἐναργῶς πεπειραμένοι. διαµαρτία 

ὃξ ἐστι κἀν τῇ τούτου χρήσει µία μὲν κατὰ τὸ ποιὸν, 
΄ ᾽ - ο) ” 

ἕτέρα δὲ κατὰ τὸ ποσὸν αὐτοῦ" κατὰ μὲν τὸ ποιὸν ἤτου 
΄ ” ’ Ἀ ΄ / 

Θερμοτέρῳ τοῦ προσήκοντος ἢ Ψυχροτέρω [80 ] χρωµένου 
τοῦ ἰατροῦ. κατα δὲ τὸ ποσὸν ἤτου πλέονι χρόνω καταντ- 

λοῦντος ἢ ἐλάττονι, τῆς μὲν οὖν κατὼ τὴν ποιότητα συµ- 

µετρίας γνώρισμα, τὴν αὐτοῦ τοῦ ἰατροῦ τίθεται χεῖρα. 

καταχέων γὰρ αὐτῇ ᾧ μέλλει τῷ ἐναιονᾷν, ἐστοχάσθαι δύ- 
ναται τοῦ καταχύµατος συμµέτρου. λέγω δὲ κατὰ πλάτος 

ΧΙ. 

«φιαε εαἰοτ εἰ εορία /ρεείαπάα [ωπι. (αἶἱογ φμίάεπα {μ- 

Ῥτα ππαπµπι ππεάἰοὶ [ετγὶ Ῥο[[ίεν εορία φετο μδὶ ἰαπαπ-- 

ἆμπι ει αἰεπμαπάμπι, ππααίπια» μδί φετο «αγποε ἱπιρίε- 

ἆμπι εἰ επποἰἰιεπάμπι πποάεγαία ορείπια ε[ὲ, 

Λά {γαοίπταταπα ογα{Ιοπεπι εἰἶαπ ἆε αφιια πεοε[ατία 

εΏ οτα[ῖο. ἵπ {γαουιτατιιπι Ιδέα. [οἱ α Που ῦμβ8 ΟΠΠΕ6 Πῃθ- 

ἀῑσεΙ {ταοίιταν ατα οα]ιάα Ῥετ[απάμηῖ, ἨΠϊπιΙγαπα εκ ϱα 

Γαρβάϊίαπι ῥραἱαπη εκρετ!, Ύεγαπι εἰ 1π λυ]αδ η[α ΘΓΓΟΥ 

ε[ι ἀπρ]εΣχ, απ αὐ]άεπι 1π αβλἰαίς, αἱίεγ νετο ἵπ οἴΙαΠ- 

ὠαίε, απ γε] οα[ἱάΐοτε νεἰ {Πριάϊοτε 41αΠι ἀεοεαῖ αθιιᾶ 

τμ πιεάίους, ἵπ απαπἰἰαίε, ααππι απ Ἰοησίογί αι 

τη] ποτῖ Τἵεππροτο {γαοίιτας ρεγΓαπά!. Ὀγπιπείγίαε {βία {π 

απα]λίαίε ]ιζἱσαἰγίορπι Πρίας πηεά[οί Ππιαπ 1 οοπβΗ1Μ. Βμαπα 

ΠΠ πιαπΗπι αηυπα Ῥετ[απάεπς, παπι {γαοίιτας Ἱπ[Η[α-- 

119 εΠ, οοπιπιοᾷεγαίαπι απαε Ρρεγ[αΠοπειῃ Ῥοΐε[ϊ οοπ]εοίι-- 

τὶς α[Πεαμῖ. Ἐϊεο νεΓΟ ρτο απιρ](πάϊπε οοπιπιοάεγα(Ιοπεπη 
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σύμμετρον, ὃ πρὸς τὴν ποινὴν τῶν νθρωπων. ἄναφέρετῶν, 

οὐ πρὸς τὴν τοῦ κάμνοντος ἰδέαν. ῥἐνίοιε μὲν γὰρ τούτῳ 
καὶ αὐτῷ τῷ πάσχοντι φαίνεται σύμμετρον. ἐπιχέας οὗν ἐξ 
αὐτοῦ τὴν πρώτην ἐπίκλυσιν τοῦ Βεραπευομένου δυνήσι 
πυβέσθαε, πότερον ψυχρότερον ἢ θερμότερον αὐτῷ φαίνὲ- 
ται τῷ συμμέτρῳ" καὶ οὕτως Θερμὸν ἢ ψυχρὸν ὀλίγον ἐπι- 
χέας εὔκρατον ὡς πρὸς τὸν πάσχοντα ποιήσεις. κριτήριον 

οὖν ἐστι τῆς εὐκρασίας τοῦ ὕδατος ἡμετέρα χεῖο, ἢ πρῶ- 
τον μὲν µεθέξει" ἡ δὲ αὐτοῦ τοῦ κάμνοντος αἴσθησις τὸ 
κυριώτατόν τε καὶ τελειὐτατόν ἐστι καὶ πρῶτον δυνάμξι 
κριτήριον εὐκρασίας. τὸ δὲ ποσὸν τῆς χρήσεως αὐτοῦ διο- 
θισμοὺς ἔχει κοινοὺς πρὸς ἀνάτριψίν τὲ καὶ πάνθ᾽ ὅσα 
Φερμαίνει βοηθήματα. ταῦτα γὰρ ἐγκείμενα οὐ µόνον πέ- 
φυκεν ἐπισπᾶσθαι ἐπὶ τὸ Φερμαινόμένον µόριον ἐκ τῶν πὲ- 
ϱιξ τόπων, αλλὼ καὶ διαφορεῖν' ἀλλὰ καὶ διὼ χοῦτο τάναν- 

τία φαίνεται ποιοῦν τὸ θερμὸν ὕδωρ, παρά τὲ τὸ θὲρμὸν 

ἔχειν τὸ σώμα καὶ τὴν ἐπὶ πλέον καὶ ἔλατιον χρῆσιν. ἑῶν 

μὲν γὰρ κενὸν εἴη τὸ σύμπαν σώμα, διαφορεῖ πλέον ᾖῇ ἔπι- 

Ωµαε αἆ ϱΟΠΙΠΙΠΠΕΠΙ ἸοπῖπΗπα, Ποη αἆ Ἰαροταπίῖς 1άεααι 

τε[ετίατ, ΙΠπ[ετάππι επῖπι Ἠωῖο εἰ 1ΡΠ αεργοίαπΏϊ ΟΟΠΊΠΙΟ- 

ἀεγαίῖο αρρατεραί. Έπσο Ρρετίµία οιγαπάο Ιαβογαπ Ρτῖπια 

Ἱγγ]ραίϊίοπο [οἱ[οιίατϊ Ροίεσῖ εκ εο, παἰται {πριάϊος απ 

σα]]άῑος νΙάεαίατ ο παπι οοπηπιοἀετα[ἶο ΡοΏα]εί; [οφπε αΠιι-- 

Γαε οα]ϊάαε ααϊ Επριάαε ποῖοο ἴεπιρεταῖαπι αφΗαπι ρτουί 

περτοϊαπ{Ι εοηρτιαϊ ε{Ποίθ Ἰίαππε Ἰαάεχ Τεπιρεταπιεπ!ϊ 

Άφηαα πο[ῖτα παπι ε[, ᾳπβο ργίπαπι αυϊάεπι 1]αά εοπ- 

{εαμείατ; ἀείπᾶε νέτο Ίρβαςφ Ιαβοταπς Γεπ[ας, ηαοά εἳ 

Ῥταεοἰρία μαι εἰ ρεγΓεςιΠπιωπα ρτίππαπιαε ργοδὶ Γεπιρογᾶ- 

ππεπιί βρηωπι ἀεοτειογίαπι ε. Οπαπίας απΐεπ Πί 4ηάα8 

υ[ᾳ8, ἀῑβιποίοπες Ἰμαρεί οΟοππαΠες εἰ αἆ {Γτὶοίοπεπι οἳ 

οπιπῖᾶ 4Παεομπαε οα]ε[ασοίαπὶ ααχῖ]α. Ἠαεο επῖπι αἀπιοῖα 

που [οἶαπι αἆ ραγίεπι αἱε[αοίππι ε ρτοχἰηιϊς Ἰοοῖς εΥοσδ{ε 

εοπ[{αενεταΠέ, νετάπι εἰἶαπι ἀ[ομίετε, Βτορίεγεβ(ε αηιιᾶ 

ααα]αίε οα]]άα ΡρεγοῖΙρΙίαχ, απῖα ἴππα οογροΓίδ πποάσιΏ ἴππα 

ἁΠαἱατηίογεπι εἰ Ῥγενίογεπι [απ [οτηίατ, 9δἱ παπαυε 

ναεπυπὶ μηϊνεγ[απη οοτραφ εχΠϊιεγίέ; ΓΡ] ἀῑ[οιΗῖ φιλί 
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σπᾶται' ἐὰν δὲ πληθωρικον, ἔμπαλιν ἐἔπισπαται πολυ μαᾶλ- 
Γ΄ -” .) ’ 

λον 1 διαφαρε. καὶ τοίνυν ὁλίγῳ μὲν χρόνῳ προσαχῦὲν 
3 [ή -- Ἅ ας ψ κᾷς ] ο) ’ ’ ’ 

ἐπλήρωσε μᾶλλον 1 ἐκένωσεν. εἰ δὲ πλέονε καταθείη χρόνῳ, 

διαφορεῖ μᾶλλον ἡ πληροῖ: κατὰ λόγον οὖν. ἔφη χαλᾷν μὲ ιαφορεῖ μᾶλλον πληροί" πατὰ λόγον οὖν ἔφη χαλᾷν μὲν 
καὶ ἐσχναίνειν τὸ πλεῖστον, ἁπαλύνειν δὲ καὶ σαρκοῦν τὸ 

ΞΣ - , ” 
µέτριον. τὸ μὲν οὖν ἰσχναίνεσθαυ τοῖς πενουµένοις ἄντι- 

κρυς ἔπεται, τὸ δὲ χαλᾶσθαι τοῖς τἐταμένοις οὐκ ἄντικρυς, 
αλλὼ διὰ µέσων ἑτέρων. ὅσα μὲν γὰρ τῷ πεπληρώσδαι τέ- 
ταται, καθάπερ τὸ φλεγμαίνοντα πάντα τῷ κενοῦσθαι χα- 

λἄται. ὕσα δὲ τῷ πεπῆχδαι διὰ φύξιν τῷ Θερμαίνεσθαυ, 
Δ δὲ ὃ πο ντα .. ὃ Ε Π Πῃ ην  πν 

τὰ δὲ διὼ ξηρότητα τἐταμένα ὃν ὑγρότητα χαλᾶται' ἐπὶ 
’ ῳ . . ’ ω 

τοίνυν τὰ εἰρημένα ἕ δύναται ποιεῖν τὸ Φερμὸν ὕδωρ, ὅταν 
ἐπὶ πλέον ὀλισθῇ τῷ σώματι, καλώς εἶπε χαλῶν αὐτά. μὴ 
θαύμαξε δὲ εἰ κενοῦν τὲ ἅμα τὰς περιττὰς ὑγρότητας ἔφα- 
μὲν δύνασθαι τὸ θΘερμὸν ὕδωρ καὶ ὑγραίνειν τὸ στερεὰ 

σώματα. δέδεικται γὰρ ἐν ἑιέροις τῶν λόγων ἑκάτερον αλη- 
π η . ” Π ” 

θές. τὸ μὲν οὖν Όερμὸν ὕδωρ ταῦτα δύναται, τὸ δὲ ὁλί- 

εγοσαῖ, Ἰαι[απι γεχο οοπίνα Π τεριείπΏι, πηπαρῖς αἰἰτολῖῖ, 

ᾳπαπι ἀἰ[ομίαί, Ῥτοϊπάεααθ Ρραῖςο ΤΊοπιροτο αἀπιοία πηαρίθ 

ΙΠρ]εί, 4παπι εναομεῖ. Ὁ] γετο Ἰοπρίοτί ΙΕΠΙΡΟΤΟ 1Π]εςίά 

{αετ]ίέ, ἁπ[οιΗΙ πιασὶ απαπι Ἱπρίεαί. ἨΠαίοπε Ισίίας Ῥτο- 

παποϊαγν]ί: οορία, πὈί Ἰαχαπάαπι {πετ εἰ αἴεπιαπάαπι, 

πιαχῖπιας πΡῖ Ὑεγο πιο]]οπάμπι εἰ «αγπε ἀπιρ]επάμπι, πο- 

ἀεναία ορίῖπα, Όμαε ναομαπίασ, εα ρἶαπο αἰ[επιατὶ [εφιῖ- 

ἴατ, ΠΟΏ ἴαπιεπ εὰ Ρ]4Πθ ]αχατί 41ὰε εχ[εηία [μη!, [εὰ ρες 

βΙίετα ππεάῖα, Ὁπβεοππαιπε επίπι Ρ]επῃμάϊπα (οπάππίητ, 

ο] ας5πιος1 [απῖ οπιπῖα αααε ἹπΠαπιππαίίοηε ορΠἀεπίαχ, εγα- 

ομαίἶοπο ΙακαΠίΗΓ; α1ιὰθ Υ6ΓοΟ οοΠΟΓΕΙΙΟΠ6 εκ {Γ]ροχα, οσᾱ- 

]είαοίῖοπε, ϱωαε ἀεπίᾳιπε [Ποοϊαίο ἱεπία [απέ, πιά {αἲε, 

Λά Ἠαεο Ρτοπαπςϊαία οπ]πίυωπι Ροίε[ῖ ομ]άαπι αθ1απη ε[ί-- 

οετε, αυ μπι αρετίας οογρουί ἱη[απάτίας, Ρτοϊηάεφαε εα 

Ίαχατο Ῥτοῦε ἀοριῖ, ὙἈε γνετο πηϊγετϊς, { ἀἰκετίπιας, 

3ο απι οα[]άαπι ΓΠρεγναςθπθαν Πιπιϊάἰ[αίες ϱΥβοιᾶΓθ βπιι]-- 

απο Γο]]ᾶα οογροτα Ἠππιεοίαις, Ίαπι αἰῖς ἵπ Ἠδτίς αἰγαπι- 

ᾳπο νεγηπι ε[[ο ἀειποπβταίππι ε[ι. Ἠϊς Ιδίίας ατα οα]{άα 
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ον οὐχ ἁπλῶς εἰπεῖν ἐγχωρεῖ, τὶ δύναται ποιεῖν. ἐὰν μὲν 
Πτοέ δὶς ἢ τρὶς καταχέας τις ἢ πυριάσας διὼ σπόγγων ἂρ- 
κεσθῇ, παντάπασιν ἡ τοιαύτη χρῆσις ἄπρακτός ἐσιιν. ἐὰν 
δὲ, ὡς αὐτὸς ἔφη, μετρίως τις αὐτῷ χρήσεται, σαρκώσευ τὲ 
καὶ μαλακὰ ποιήσευ τὰ δεύµενα τούτου. ἄκουξ δὲ µου 
προσθέντος τῷ λόγῳ τὰ δεόµενα" ἔνια γὰρ σώματα τοιαύτη 
χρῆσις ὕδατος οὔτε ἁπαλύνειν οὔτξ σαρκοῦν δύναται. τῷ 

γοῦν ἀσάρκῳ τὲ ἅμα καὶ πληδωρικῷ σώματι µετρία κατά- 

χυσις ὕδατος Θερμοῦ, πληρώσει περιτιῆς ὑγρότητος το Θερ- 

μανθὲν µύριον. ἐὰν δὲ ἄτροφόν τὲ καὶ μὴ πληθωρικὸν ἣν 
σαρκώσει τὲ ἅμα καὶ μαλακὺν ἐργάσεται. σάρκωσις γὰρ γί- 
γέταυ τῶν μὲν μορίων αὐτῶν, οἷς μέλλει προσφύεσθαί τὲ καὶ 
περιφύεσθαι σαρξ, εὐκράτως ἐχόνιων Ματὰ θΘερμότητά τὰ 

καὶ ψυχρότητα, τοῦ δὲ ἐπιρῥέοντος αἵματος Μγιεινοῦ μὲν 

ὄνιος κατὼ τὴν ποἰότητα, συμμέτρου δὲ κατὼ τὴν ποσό- 

τητα. ταῦτα δὲ ἀμφότερα διὰ τῆς µετρἰας [88] καιαχύ- 

σεως ὕδατος Θερμοῦ γίγνεται συμμµέτρου. τὸ γὰρ αἷμα πρὸς 

Ρο]]εῖ {αου]ίαίίριας, ΆῬαιοα αιἷά ρταε[ατο Ρο[Πέ Ρτο[εγτθ 

Ππιρ]σ]ίες ποη Ἰϊσεί, δὶ απο επῖπι απ Ῥὶ ααἲ ἴες ο πι 

Γροηςι Ῥετίαῇβοπες απὶ {οίᾳς αἀπιονι[ε εοπτεπίας Πέ, 

Ἰη]αφπιοᾶϊ πΓαδ οπιηῖπο εβ Ιππίας, Φε Π, αἱ 1ρίε ]οᾳ- 

10Γ. πιοδεγαϊῖα 9η] 8488 Ῥετ[αῇῃοπε πἴαίασ, οβΓΠΕΙΙ Ρίο- 

ογεαΡ1Ε,΄ πιο]]αφαθ τεάἆεί πας Ἰοο ρταεΠβάασι ροβααηῖ, 

Ωποσ[απι γετο Ἠαπο οχγβίίοπεπι αἀ]εσθτίπι, ᾳμαε Ίου Ρτβε[ι- 

ἀϊαπι Ῥοβυα]απί, εχ πε ρεγοῖρε. ἸΝοπηπ]]α Πᾳαϊάεπι σοΓ- 

Ῥοτα Τα]ῖ6 4θυᾶε Ό[ας πε(αε επιο]]γε πεφαε οαγΠς ΙΠΠΡΙΕΤΕ 

Ῥοίεβ, ΊἈΝαπι εἰ πιαοϊ]επίο εἰ Ππια] τερ]είο οογρογῖ πιοςε- 

ταῖα 84189 σα]ϊάαε Ῥετ[α[ιο [πρετνασβπεο ἨΠΠΙΟΤΕ Ρραγίεπι 

σαἱε[αείαπι Ἱπιρ]εβῖί, οδἱ νετο εἰ επιαοϊαίιπι εἲ παΙηῖπιθ 

Ῥ]επιπι Πἲ, οαΓΠΕΠΙ ῬτουγεαΡΙ! εἳ Πα] πιο]]ε οοπΠοϊεί, 

ΊΝαπι οαγπῖς Ῥτουγεαίῖο Πἱ 19 ἵπ ραγίθα»ς, ᾳπἶθας σαγο αἆ- 

πα[οϊ εἰ Ἱποτείοετο {μΐητα εἴΠ, 4ᾳπωπα 1πίες οα]οτεπι εἰ {τ- 

δυ5 1επιρεγαπιεηίαπι [οτε σπίας εἰ [αηπραῖς απαίαίε {πίεσε 

εἰ απαπ!1ίαίε οοππιοάεχαίθ αἲ ϱα5 οοπΠιΠί. Ἠαεο απιρο 

πιοθεταία 84παε οοπιποάεχαίε οβ]]άαε ρετ[αῇβοπε οὐογίιπ- 



δ4ο ΓΣ44ΗΝΟΤ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ 

τὸ καταντλούμενον ἕλκὲι µόριον, εὐκρατόν τε ἐργάξεται τὴν 
ἐν αὐτῷ προὔπάρχουσαν σάρκα, θΘερμαῖνον μὲν ἢ κατέψυ- 
7µένον εἰ πρὀσθεν εἴη Θερμὸν ἢ κατάψυχον. διαφορεῖ γὰρ 
καὶ ταῦτα πρὸς τοὐκτὸς τὴν θερμότητα, προσέτι τῷ τέγγειν 
ὑγρότητα χρηστὴν καὶ κατὼ τοῦτον ἐμψύχει, καῦ᾽ ὄνπερ 
τρόπον καὶ τὰ διὼ τῶν ποτίµων ὕδατα καὶ λουτρά. καὶ 
γὰρ ταῦτα τοὺς νεκροὺς ἥκοντας ἐκθερμαίνει, κἀν σφόδρα 

κατεψυγµένοι τύχωσιν ὄντες, τοὺς ἐκκἐκαυμένους οὐ βλά- 
πτει. φαίνονται γοῦν ἠδόμενοι ταῖς εὐκρα- (693) τοις 

δεξαμεναῖς ἀδιψότερου γιγνόμενου μετὰ λουτρόν. οὕτως οὖν 
καὶ ἡ τοῦ θερμοῦ κατάχυσις ὕδατος, εἰ μετρίως παραλη- 
σθείη, σαρκοῖ, διὰ τοῦτο καὶ µαλακώτέρον ἐργάζεται τὸ µό- 
ριον. ἁπαλὴ γάρ ἐστιν ἡ νεοπαγὴς σαρξ αἵματος ἄρτι πε- 
πηγότος, ὁμοίως τοῖς νξοπαγέσι τυροῖς γέννησιν ἐσχηκυίας. 

ὰβ' 

Μέτρον δὲ ἐν τῇ καταχύσιν ἔει μετεωριξομένουι δεῖ πρὶν 

{αχ,  Οαπαπάοφαϊάεπι [απραῖπεπι αᾱ 6αίπ 4άε ρεν[απά ας 

Ραγίεπι αἴίταλ]ῖ εἰ {επιρεγαίαπι 1Ππ εὰ ΡΓΔεοεεΠίΕεΠΙ ΟΛΓΠΕΠΙ 

εβιαῖι, { Γηρῖάα Ρτῖας εγαῖ, οαἱε[ασϊεπάο, { οα]]άα, τε[εὶ» 

5εγαμάο, Ἠαεο ΠΑΠΙ(Ιθ οαἴοτεπι αἆ εχἰεγῖογα ενοσαῖ, ΡΥ48- 

Ίεγθα υ]ί Ἠάπιογε πιαἀε[αο]ί οἨ 1άᾳμε τε[γ]σεταῖ, «απεπι-- 

αὐπιοάιπι 8414ε Πανία]ες εἰ Ῥαϊπεα,. Ἠαεο εἰεηῖπι εδ σαἱε- 

Γαοἰτππέ αιῖ Πίΐπογε Ἰποεάεπίες Ἱπίετευπί, εἰἶαπιίί γε]επιε-- 

ιεν τε[τὶρεταίος ε[[ε οοπ!]σεεῖί, εχι[ίο γετο ποπ Ιαεάιηῖ, 

γιάεπίατ είπα {εππρεγαἰῖ5 αηἩῖ8 αεοερίῖ ἀε]εοίατῖ πιῖπις α 

Ῥα]ποο Πεπίθ,. [ία Ιδίίις εἴ αφιᾶθ ο[άαε αΠμ[ο, { 

πποάσταία α[Πμπιαϊας, οἄγπε εχκρἰεῖ, απαρτορίες εἰ ππο]]ῖο- 

τεπι ε[]εῖτ ρατίεπῃ. Μοι]ς επίπι ε[ὶ οαγο τερεηΏς οοπηρᾶοία 

Γαπσιῖηθ ἨΠρες οοποχείο, βεπεγα[ίοπεπι [ογΗία ΠΏρεΓ οοᾶ- 

οἱίς οα [εί οου Πα]1]επα. 

ΧΥΠ. 

Ποάεγαείο νετὸ ἵπ ρετΓµ[οπε ᾖε, ἅωπι αγ; αάλμο αειοῖ- 
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συµπίπτειν παύεσθαι. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον αἴρεται, ἔπει- 
τα δὲ ἰσχναίνεταυ. 

- , ε. υ] .] ΄ / 3 , 

Λαταχιίσεως ὑδατος Φερμοῦ το µέτριον ἐστι παύεσθαι, 
' 

πρὶν ἄρξασθαι συμπίπτειν τὸ καταντλούμενον µέρος. ἕἑξαί- 

ρεται γὰρ πρώτον, ὅπερ ἐστὶν εἰς ὄγκον µείξονα τοῦ κατὰ 
’ 3 , 3 - 

φίσιν αὐξάνεται, διά τε τὸ χεῖσθαι τὸ περιεχόµενον αἷμα 

κατ αιτὸ καὶ διὰ τὸ τὴν ἐκ τῶν ὑποκειμένων ἐπιῤῥοὴν, 
Δ το 3 / : , ῃ -” 

. μετὰ ταυτα δὲ ἰσχναίνεται, διαφορηθέντος µέρους πολλοῦ, 

τοῦ τε ἐπιοθῥυέντος ἄνωθεν καὶ τοῦ περιχυθέντος. 
---- 

η. 

Θέσις δὲ µαλθακὴ, ὁμαλὴ, ἀνώῤῥοπος τοῖσιν ἐξέχουσι τοῦ 

σώματος, οἷον πτέρνη καὶ ἰσχίῳ, ὡς μήτε ἀνακλᾶται μήτε 
ἐκτρέπεται. 

' 

Τι ’, . «” ” 4 ε ’ -” . { 

αὐτην τὴν ῥῆσιν ἔνιοι μὲν ὡς μίαν ὕλην ἀναγινώ- 
σκουσινι ἔνιοι δὲ δίχα τέµνοντεο, ἑκάιερον αὐτῆς τὸ µέρος 

[εμτ, Ῥτίμεφμαπι εοπείἆαε, ᾖηΐγε ορογεει. «Ῥγίπιμπι επἰτι 

αετοἰἰεωτ, ψο[έεα αἰἰεπιαϊιγ, 

Μοάας Ρρεγ[α[Ποπῖ6 αι οα]άας ϱΑΓΠΟΠΙ ΡΓοσΓεαηΤ18 
εἰ επιο]]επίῖς οππῖπο εΠ, πί οε[εί, Ῥεϊήδφπαπι Ῥετ[υ[α 

Ρᾷ15 οὐπεἰάεγε ΙΠεῖρίαϊ, Ἰηπργίπιϊς οπἶπι αἴιο]]ίασ, ΊἼιοο 

ε[ὶ ἵπ ἴµπιογεπῃ παἰαγα]ῖ ππα]οτεπῃ αΠιγρῖέ, ἴαπι απία οοη- 

ἱεηίας ἵΠ εο [αησαῖς {ππάΠωτ σπιν οπία α ΓΠαρεγ]ασρηῖρας 
Ρα ας οο Ππ[αϊξ, Ῥο[ι Ἠαεο εχ[εημαίασ, Ἱηβσηα ΡοΓΙΙοΠ6 

{απδυϊμῖ6 μπι Γαρεγπο ἀε]αρῇ, 4 παπι οἰγοιπι[α[ ἀἰ[οα[α, 

ΧΥΙΙ1. 

Ῥο[μμτα [με ππο]ἰίε, αεφμαδί[έε, [μή[μήα (επᾶεπε, επϊπεπεί- 

ὃως εοτροτίς ρατιῖδως, υεἰμὲ «αἰεαπεο εἲ εοχα, μὲ πεφιε 

γειογφµεαηΙµΓ πεφιε ρεγυεγίαΜίµγ» 

Ἡαπο ογαἴίοπεπα ποππυ]]Ι αυϊάθπι απίσατι απ]νθγίαπι 
Ἱεριπί, ποπ] νεγο Ῥραγίο ἀῑνίάεπίες, αἰταπιφε {ρ[ας 
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ἐξηγοῦνται καθ ᾿ ἑαυτό. τὸ μὲν οὖν πρότερον µέρος οὕτως 

μην, µίαν ἔχειν δυνάµενον αὐτοτελῆ διάνοιαν. ἡ 

γάρ του θέσις τῶν μορίων ἐάν τε γενικώς ἀκούεται, περι- 
λαμβανοµένης καὶ τῆς ἀναλήψεως, ὡς ἐπὶ τῆς χειρὸς, ἐάν 

τε εἰδικῶς ὡς ἐπὶ μόνου. τοῦ σκέλους αρίστη αεὶ ἡᾖᾗ µαλ- 

θακή τὲ γιγνοµένη καὶ ὁμαλὴ καὶ ανάῤῥοπος  μαλθακὴ μὲν, 

ὅπως μὴ [84] θλίῤηται κατ ἐκεῖνο τὸ µόριον ὁ κάµνων 

οὕτως ἅμα τε Φλεγμονῇ πινδυνεύῃ, διὰ τὴν τῆς θλίψεως 

ὀδύνην ἅμα τὲ µεταβαλλειν ὁ κάµνων ἀναγκαζόμενος τὸ 

σχῆμα, διαστρέφη τὸ κατεαγὸς, ὅπερ ἀκίνητον ἐν ἠσυχίᾳ 
πολλῇ φιυλάττεσθαι δεῖται. 4 δὲ ἀνώμαλος θέσις ὀδυνηρά 

ἐστιν ἅμα καὶ διαστρέφει τὸ κώλον, ἐν τιοὶ μὲν αὐτοῦ μµέ- 

ρέσιν ἀστήρικτον γιγνόµενον, ἐν τισὶ δὲ Ώλιβόμενον εἰκότως 

τὴν ὁμαλὴν ἐπαινεῖ. ἡ δὲ ἀνάῤῥοπος. ἀρευμάτιστον φυλαάτ- 

τὲι, ὕπερ ἡ κατάθῥοπος ῥευματίζουσα, φλεγμονῆς αἰτία γἱ- 

Ύνεται. τὸ μὲν δὴ πρότερον µέρος τῆς προκειµένης ῥήσεως, 

ὅτι τὲ μίαν ἔχειν διάνοιαν δύναται ὅτε τὲ καλώς εἴρηται 

κατὰ τήνὸξ εὔδηλον Ίδη /έγονε.. «ὸ δὲ δεύτερον, εἰ δὴ 

ματίεπι Γεοτίαπι εκρ]ίσαπ!,. ΤΕίος Παφις ΡαΓ8 ία οἰγοῦπη- 

Γοτρία εν αἱ ππαπι Ρρεγ[εοίαπι αρετε α1ιεαί. [επ[επ[ῖαπι, 

Ναπι ραγβαπι ροβίατα, Π εἴ ρεπεγαίπο Ππίε]Ιραίασ εἰ [η[- 

Ρεη{ο οοπρτελμεπόαίασ, πί πιαµς {Π εἴατα [ρεοϊαίπα, αἲ 

[ο]]αδ ογατῖδ, ορίῖπια [επιρεγ πιο] ε[ εἰ αεφπαΡτ]1ς αἳ 

{αγία {επάςεπβ, ΛΜΟΙΙ5 ααῑάεπι, ηε ]αῦοταης εκ 1]]α ρατίε 

ία ῬΡτεπιαίαχς Πππα]φαε ἱπῃαπιπιβοΠε ρετ]ολἰείατ, οἳἨ οἵ- 

{μπι εκ οοπιργε[Ίοµα. ἀο]οτεπι, Ώενε πμ] εοαοῖις 46σει 
Ώσυταπι Ἱπιπιμίατε, {γαεἰααν πιεπηβγάπι ρετνεγίαί, φαοά ἀπι- 

πιοΡ]]ο ππ]ία ἵπ ϱυ]είε [ετνατὶ ἀεδιί Ππαεφιια]Ι γετο 

Ροβίατα ἆο]ογεπι οοποίαί Ππι]ααε ππεπρταπι Ῥεινετί1ῇ, 

ααἴρας ἵπ ραγίῖρας παρα τεάάτίασς 1π ᾳαἶρις Υετο οοπι- 

Ρηϊπ (ασ, αεῃπαΡί]ειι πιεγΙῖο Ρο[αχαπι αρρτοδαξ; Ύπαε 

Γωτ[απι. (επάαξ, πιεπὂγυπα  Πακιοηίραθ ππηῖπιε οῬποκίατα 

ἰπείωσ; Π ἀεοτίαπι ργορεπάεαί, Πακίοπεπι εχοϊίαης 1μ[απι-- 

πιαμ]οπίς οαυ[α Πτ, Τίαφμε Ργίος Ρ8Υ9 Ῥγορο[ίαο ΟΓαΙΙΟΠ18 

ε[Ι, αποά παπα Γεπίεπ]Ιαμα ἨάῬεγο Ῥο[ε Ῥτορε(αε Γεοι-- 

ἆαπι Τρίαπι ρτοπυποϊαίαα ε[ε Ίαπι ἀεο]αταίσπι Πί. Αἰιεγα 
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ι ’ . « Δ 9 , .. 

αυτό τις καθ ἑαυτὸ ἀναγινώσκει, τοιαύτην ἕξει διάνοιαν. 
τοῖρ ἐξέχουσε τοῦ σώματος οἷον πτέρνη καὶ ἰσχίῳ, θέσις 

» ε] . ” ’ 

αρίστη ἐσεῖν, ὡς μήτε ἀνακλῷται μήτε ἐκτρέπεται. διότυ 
δὲ οὐ πρόσκειταν τὸ Θέσις ἀρίστη, διὼ ποῦτο δοκεῖ τισιν 
ἑλλιπῆ τὴν διάνοιαν ἔχειν, ἄναγκάζονταὶ τε συνάπτειν αντὸ 

τῷ προτέρῳ μέρει. πάλιν δὲ αὖ συναφθέντος τοῦδε τῷ 
ν ΄ 

προτέρῳ, : Φαίνεται μηκέτυ καθόλου ῄγιγνόμενος ὁ λόγος, 
ι ᾽ ” Ὀ ” στ 
ἄλλα περὶ µόνων τῶν ἐξεχόνεων τῆς 9έσεως. οἱ μὲν οὖν 
ἐμπειρικοὶ τούτων ἀκούσαντες, ὡς νῦν ἐπινοουμένων αὐτοῖς 

” ” / ., , ε 3 

των αλλων λόγων εφασαν γίγνεσθαι καθολου. καὶ τοίνυν 
ἀἎ Ι 3 3 ΄ . Π ’ 3 Δ πλ 3 

καὶ δείκνυσιν οὐκ ἓν τούτῳ τῷ βιβλίῳ µόνον, ἄλλα καὶ κατὰ 
” υ Δ ια. ’ ᾿ κ ια) ο. μι ᾱ 
αλλα πολλα τον /πποκράτην ὃν ἑνὸς 13 δυοιν πραγάατοιν 

9 ΄ « - 

διδάσκοντα λόγους καθολικοὺς, ὅταν πραγμάτων ὁμογενῶν 
διαφέρει τὸ διδασκὀµενον, ἐναργῶς ἐπ᾽ αὐτῶν φαίνεσθαν, 
καθαπερ καὶ νῦν διὰ πτέρνης καὶ ἰσχίου. πάντων γὰρ τῶν 

΄ ’ ε) . ΄ ΄ 3 η) - 

ποιουτων τυ μορίων, ἐπειδαν παθη, δεοµμένων ἐπὶ μαλθακοῦ 

τε κεῖσθαι καὶ ὁμαλοῦ ἐν αἀναθῥόπῳ τὲ σχήµατι κεῖσθαι 
’ ’ ” 

φαίνεται, μάλιστα τούτων δεύµενα ἐπερεξέχοντα τοῦ σώµα- 

γετο Π οιῖς Ταπε ἀρίατι Ρεν [ο Ἱεραί, Ἠα]αθπιοᾶί Γεπίαπι 
Παλδιίατα εβ: επιἰπεπ{ίθας οοτροΓῖ ραγῖρις νε]αΐ οπἱσαπεο 

εἰ «οχκαε Ῥοβίητα ορίῖπια εΠ, πἱ πεαιε τεΠεοίαπίασ πεῃιο 

Ρετνετἰαπίατ, Ουσία νετο ποπ εί αἀάϊίαπι Ρροβίατα ορβπια 

εἴ[ϊ, Ργορίετεα πια[ῖ]απι ε[Πε Γεπίεηίῖαπι φπ]άαπι εχ!Πῖπιαηί 

οοραπίήτᾳαε Ρρτίογί ραγίῖ 1ρίαπι οοηπεοίετο. Ἀυσί[ας αμίεπι 

{Π ργίοχὶ Ίαεο οοππεσα Πί, αρρατεῖ πο απιρ]ῖαθ απῖνεγ[α]ῖφ 

ε[ε ογα!ῖο, [εά ἆε [οἱί ρτοππεπίῖῦας Ροβίήγαε Ρασίρας, 

ΑΙ [απο αι Ἠῖ αι[οα]αταπί επιρὶτῖοϊ, αἲ απἱ παπο Τρία 

αἰῖς ταἰΙοπῖβας αππιαἀνοετίεηίες υηϊγετία]επι Πετὶ Ρτοία- 

Ἱετυπί. Οµπία εἴϊαπι ποπ {ο]απι Ίου 1π Ίϊρτο, Γεά εἰ α)ῑῖς 

πια] ἀεπιοπβταπί Ηἱρροοταίεπι πα νε] ἀἆπαθις τερας τα- 

Ίοπες απ]νεχία]ες ἆοσετε, α παπι Ύποά ἀοοείαν 1 εντάει- 

ει Ρταεί[ίαί 119 τερις οοη[ρϊοί Ύ«Ἡαε ε]αδάειι {απί σεπεσίς, 

απεπιαάηιοάιπα εἰ ΠΠΠο εκ οἀϊοαπεο εἴ οοχα, ΘάΗἱη οΠΊπα 

οπιπίαπα ϱ)ασπιοςί ραγίΐαπι απαεάαπα αΠεοία {Η, εατιπῃ, Ἱ-- 

οπαπι, ϱὖαε πιο]ίεχ εἰ αεηιαΡ{]{ευ Ίασετε ροβυ]αΠί δη 

Ώρατα [ωχ[απι Ροττεοίαε ροβίαταπα Ίιαῦενο ἀεῦεπὲ, Ρροϊί[- 
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τος, ὁποῖόν τέ ἐστι τὸ τε ἐσχίον καὶ ἢ πτέρνα. πολλάκις 
εἴρηταί µοι τὴν τοιαύτην ἑρμηνείαν ἀφορμὴν παρέχειν ἔξη- 

γήσέεως ἄλλην ἄλλῳ καὶ τὸ τινὲ γὲ δόξαν πιθανὸν ἑτέρῳ 
Φαίνεσθαυ. διὼ τοῦτο οὖν οὐδ᾽. ἀποφαίνεσθαι δεῖ ὑπὲρ τοῦ 

ὑοξαξοντος αληθῶς εἶναι προσήκειν. τούτου τοίνυν ἡμᾶς 

µεμνημένους δεῖ καὶ μέντοι καὶ γιγνώσκοντας, ὡς ἐν ταῖς 

διαφωνουμµέναις ἐξηγήσεσιν, ὅταν ἡᾗ θεωρία φυλάττηται κατ 

αὐτὰς, τρίβεσθαι μακρὸν οὐ χρὴ, µεταβαίνοντας ἐπὶ τὸ 
χθῆσιμον τῆς τέχνης, ἐν ἐκείνῳ χρονίζειν ἐστὶ βέλτιον, 
ὥσπερ καὶ νῦν ἄμεινον πρᾶξαι. συμφωνουμένων μὲν γὰρ 

τοῦ δεῖν ἐπὶ πάντων τὴν θέσιν εἶναι μµαλθακὴν καὶ ὁμαλὴν 

καὶ ἀνάρῥοπον, ἐξαιρέτως δὲ ἐπὶ τῶν ἐξεχόύντων μορίων, 
ὁποῖον τὸ ἐσχίον καὶ πτέρνα, τῶν ἐφεξῆς ἐχόμεθα, καθ᾽ ἅ 

Φησιν ὡς µήτε ἀνακλάταυ μήτε ἐκτρέπεται, πάλιν οὖν 

κἀνταῦθα τὸ μὲν ὠφέλιμον εἰς τὴν τέχνην ἐστὶν ἐπίστασθαι 

περὶ τῆς Θέσέως τῶν ἐξεχόντων µορίων, ὥς γε ἂν μὲν ὑψη- 

λοτέρα τοῦ προσήκοντος γένηται, συμβήσεται τὸ κὠλον ἄνα- 

ηυπα ΓαρετεπηΙπεηίε ΟΟΓΡΟΣΙ5 Ρ8Γίε ου Ἰῖς Ιάῖσεηί, 

αυα]ῖ5 ε[ὶ οαἱοβπεΙδ εἰ οοχα. ΦδαερίΙΠδ α πε ἀῑοίαπι εἴ, 

Ἠυ]μβαιοςί ἀπιεχργείαίΙοπεπα εχρ]]σα[]οπί5 απ[απ ργαεῦετε, 

Ἀίεγαπι αλιετὶ εἰ αιοά αἰῑοιί ν][απι ε[ αεί ρτοραΡί]ε 

8ρρατετε. (Ὁμαπποῦγεπι 4ε ορίπίοπε ϱ παπι φιῖς Ἰαῦεί, φᾳαοά 

νεταπι ε[ε ἀεοεαί, [επίεπίίθπι Ῥνοπιηοίαγθ ΠΟΠ οροχ!εί. 

Ἠοο Ιβίταν πιεπιίη][ο Πο οροτίεῖ, αιοά εἰίαπι ρτο[εοίο 

αριο[είπιας η ἀἰ[Πάεπίῖρας εχρ]απαἰἰοπίθας, «πμ 1π 1ρῇ8 

[μεοι]αἰῖο Γεενείιχ, «ο ἀῑα εχεγοεπἆοθ ποη ε[ἴε, ααὶ αἆ 

αγ] αλα ίεπα επαὶσταη!, 1 αα ππογαγὶ πιε]ης εβ, ϱ1ΕΠΙ-- 

βἀπιοάμπι θἰἶθπι πππο {8οεγτε ργαε[αηάμ8. (Οοπ{επεπρας 

επίπι οπιπῖρμθ οροσίετε ραγίῖαπι ροβίταπι ππο]]επι ε[ε εἲ 

αεηιαδί]επι εἰ [αγ[απι Ῥοττεοίααι, ΡοιϊἩπιαπι Ὑεχο ϱ1αθ 

Ρτοπαηεηῖ, ᾳααἱῖ οοχα αἱ οαἱοαπευπα; ϱ8 ἀείποερθ [εφαῖ- 

πι αμἶθας ῥτοπιηοῖαί: αἱ περιε τεβεοίαπίαχς πεφιε Ρεγ- 

νετίαπίωτ. Ἠωτίας Ἠϊο 9«ποφμε ᾳωαο αἆ αγίεπα {ρεοίαῖ αἱὶ- 

Πίας 4ε ρατίίαπι ργοιπ]πεπί μαι ροβίυτα εβ, ρετίαπι οοἩ-- 

[εφαὶ, ἴ [αβ]πιίουες αμᾶπι ἀεοεαί εχ[αετίηῖ, οαοά ασοὶ- 
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Εὰ. ΟΠατιι ΧΠ. [94. 85.] Σά. Βα[. Ύ. (698.) 
«λάσθαι, ταπεινοτέρας δὲ ούσης ἐκτρέπεσθαι καὶ μάλιστα 

ὕταν ἡ πρώτη καὶ ὑψηλή. τὰ δὲ ἔξω τῆς τέχνης περὶ 

τὴν λέξιν ἔτι πλείονα σχόλια. Λλέλεκται δὲ τελέως ἐν τῷ 

περὶ αγμῶν, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων, ὦν διεξέρχεταε 
Φεωρήματων, οὕτως καὶ Θέσεως πτέρνης, ἐν οἷς φησι, πτέρ- 

φας ὁ᾽ ἄκρως χρὴ κάρτα ἐπιμελέεσσθαι, ὡς εὐθέιως ἕξει. 
καὶ οἵ γε πάντα ἐπὶ πᾶσε γράφοντες [ 356 ] εἰωθασιν, ἄλλας 
πὰς ἐν ταῖς ἄλλαις βίβλοις εἰρημένας φῆσεις, τὸ αὐτὸ θεώ- 

βήμα ἐχούσας παραγράφευν, ὅπερ ουδὲ ἐν ταῖς δύο ἡμέραις 

συνούσαις αθρόως ἂν Ὑίγνοιτο. καὶ διὰ τοῦτο παρὰ τοῖς 
οὕτως ἐξηγουμένοις οιδεὶς ἀνέγνω βιβλίον ἡ ἐνιαυτοῦ θᾶτ-- 

τον ἢ δυοῖν. καὶ ἤδη γεγονότων εἰς τὸ περὶ αγμών καὶ τὸ 

περὶ ἄρθρων ὑπομνημάτων ὑπομνήσεως µόνης ἐνταῦθα δεῖ. 
εἰ δὲ τις οὕτως ἐπ᾽ ἐκείνων τῶν βιβλίων αἀνέγνω, ὃδιαδρα- 

μων ὅτι τάχιστα τοῦτο τὸ νῦν ἡμῖν προκείµένον, ἐπ᾽ ἐκεῖνα 

προβῇ τοῦ παρ᾽ ἐμοῦ τοῦ πεπειραμένου μαθὼν ὡς διεξο- 
δικαὶ διδασκαλίαιυ τεχνίτας ἐργάζονται τελείως, οὐχ αἱ κατ᾽ 

ἀεῖ ππιεπιρταπι τεῃεοίΙ; Π νετο Ἰμππϊ]οχεθ, ΡετνεΓῖ; ας 

π]αχίππε Π ρτῖπια αἰία Πί, Αἲ ᾳπαθ εχίτα ατίεπα ἵπ ογαίίοηθ 

[απῖ, εἰαπιπαπι ρ]ηγα [ομο]ία ἀεβάεταπί. Ίπ Ἰθτο ἆε {τα- 

οἰυχῖ ρετ[εοίε ἰπαοίαίαπι εἴ, ααεπιαάσιοᾶαπι εἰ 1η αἰ18 

οπιπῖβις αιιαε τεσοεη/Γα]ξ Ργαεοερίϊ5, Πο εἰ 4ε οα]οαπεῖ Ρο-- 

Πίωτα, αὈί αἲί: οα]οαπεῖ απίεπι Γηπιπια ουΓα αἀπιοάμηι [α-- 

εἴριεπάα ει, αἱ οοπιποάβπα ρο[ίατᾶπι [οχΗαίατ. Αίητπθ 

ΠΟΠΗ οτηπία 1π οπιπῖθας [ογίρεγε οοπ{αενεταη!ῖ αἳ αἰἶ88 

8115 1π Ἠ0νῖς Ρτοηιποϊαίαθ Γεπίεηίϊιας 1ά Ρταεοερίυπι ϱΟΠΙ-- 

Ρίεσας αἀ[ογίρετε, αιοᾷ ρε ἆμπορ ἆῑες οοη/ῖπμο ϱΟΠ{εΓ- 

πι πο οοΏβοετείαχ. Αίφιε εα τε αρυά εοδ αιἵ Πο εςκ- 

Ρ]σαπῖ πεπιο Ἰβχαπι 414Π1 4ΏΠΟ ]εσὶί οε]εγῖας αξ ἀποῦιιβ 

ΒΠΠῖ5δ. Αἴαυε Ίαπ αυιπι 1π Ἰργος 4ε {αοϊἰωτίς εἰ ἆε ακ-- 

σι] οοπιπαεηἰατγ]ο Πγωχετίπιμδ, Ἠῖο [οἱᾶ οοΠΙΠΙΕΠΙΟΥΑΙΙΟ 

πεοε[ατία εἴ. Βί φιμῖ νετο 1] 1η Ηβεῖ Ἱεσετίί 4 πάπα 

οε]ετγῖπιε Ῥετουπτεπδ φιιοά ἨμΠο ἃ ποὺῖ Ῥγοροπίίης αἆ 

υ]τεγίογα ργουε[ενΙέ α ποδῖς εχρετίῖβ ἀοοΐις Γι[ας ἀῑ[οεῖρ]]-- 

πᾳ5 Ρρεγ{εοίο8 ατιῖῃοςν είβοετε, Ἠοι «π8θ Ρρες οοπιρεπάἷᾶ 
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Κά. 0µαν, ΧΗ. [55.1] ΓΕ. Ῥα[. αν’ (685. ) 

ἐπιτομὴν γενυμιέναι. οὗ μὴν ἀχρήστους δὲ καὶ τὰς τοιαύτας 

εἶναί φηµι, σύλληψίν τινα διὼ βραχέων τῆς ὕλης θεωρίας 
περιεχοµένας. 

19’. 

Σπλῆνα παντὶ τῷ σκέλει ἡ ἡμίσει, ἐς τὸ παθος δὲ βλέπει» 

καὶ τἄλλα ὕσα βλάπτει δῆλα. 

ως ἀνεγιωκόσι τὸ περὶ ἀγμῶν καὶ ἄρθρων διαλέγεται, 

κατὰ τοὺς τοιούτους λόγους, ἓν οἷς τὸ δῆλον ἰδιώτῃ δῆλον 

εἶναι λέγει. τινὰ μέν ἐστιν οὕτω δῆλα πανεὶ τῷ γένει ἔχόντα 
καθάπερ καὶ τὰ πρὸ ταύτης ῥήσεως εἰρημένα. καὶ γὰρ 

μαλθακώς καὶ ὁμαλώς δεῖν κεῖσθαι τὸ κατεαγὸς ἅπαντες 

νοοῦσιν, οὐ μὴν ἅτὲ βλάπτεσθαι σωλῆνας τίθεσθαι μὴ 

προακηκοότες περὶ αὐτοῦ κατ ἐκείνην ἔγραψε τὴν ῥῆσιν, 
ἦς ἡ ἀρχὴ ἐν τῷ περὶ αγμῶν. περὶ γὰρ τῶν σωλήνων τῶν' 

ὑποτιθεμένων εἰς τὰ σκέλέα τὰ κατἐαγὀτα ἀπορέω ὅ τι συµ- 

ἱταάαπίατ, Ίο ἵαπιεμ ε]ασπιοάϊ ἀοοίτίπαε εἴῖαπι 1πί]]ες 

ε[ζε ΡτοβίεπΙτ, αάαε ποπημ]]απι ππῖνετ[αε [ρεοι]αϊ]οηῖφ 

οοΠεοίΙομέπι Ρραμοῖς οοπιρ]εοαπίγ. 

ΧΙΧ. 

ζαπα]ίς εοιὶ εγμγὶ ροεῖμς φµαπαι ἀἰπιάίο αἀπιονεπάμς ε[. 

4ά α[γεειίοπεπι αμµίεπι [μεειαπάιπαι εἰ αἆ Οείετα Φμαο- 
ομποιε πιαμῖΓε[ῖε ἰαεᾶμπε. 

Ηι[οεε νετρῖς εἰοφιίυσ, τί απ Ίρτος 4ε Γγαοϊασῖς εἴ 

ατου]1ς Ἰεσεγ]ηῖ, Ἱπ απ δα 1 αά πιαπϊ{ε[απα ου1]Ρεί οο-- 

Γρίουπι ε[[ε ρτοπαηοϊπί. Οααεᾶαπι επῖαΙ Ἠοο πιοᾷο Τοιϊ 

Ἱοπιίπαπι σεπετί πια {ε[ία [απῖ, απο εἴαπι απίοε Ἠππο 

εχίαπι ρτομµηποϊαία,  Εεηϊῖπι ΟΠΙΠεΕςΦ {αοίμπι ΠΠΕΠΙΡΓΗΠΙ 

ππο]]ίες εἰ αεπαδθ]Ηίεν ε[ε εο]]οοαπάσππι ἀπίε]ΗβαΠί, Άοπα 

ἴβπιεπ Ργαε[οίνεγε οαµα]επῃ, Ῥτουϊ οο]]οσαίαχ, Ιάεάετε. Πο 

ἐρίο 1π 1ο ἰεχία [οτραι, ου]ας ἁπίαπι ἵπ Ἠρτο 4 Ίγα-΄ 

οἴατῖς Ίία Ιερῖίαγ: παπι ἀθ οαΠαµβραφ ααὶἱ {χασιί ογατί ρα 



ΚάΤ’ ΤΗΤΡΕΙΟΝ ΒΙΡ4. ΥΠΟΜΝΗΜΑ Τ. 939 
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, , . / » κα. : , ἄπ 
ῥουλεύσω. καὶ διύτι }ὲ ευλὀγως απορὲῖ διεξέρχξταυ καὶ 

΄ Ε] ον νε δ ο ε ς- Φ σι Ἡ ’ ν 

παλιν ἐν ταυτῷ ῥιῤλίῳ καθ  ἑτέραν ῥῆσιν, Ἡς η αρχη” σω- 
κ ι 4 ͵ σα τω. » 3 Ν Δ ς ’ 3 - 
λῆνα δὲ ἣν μέν τις ὑπ' αὐιὸν τὸν μηρὸν ὑποθδείη καὶ διελ- 

(694) θών πολλὰ, κατα τὴν τελευτὴν τῆς ῥήσέως ἔφη. εἰ 
κ ἳ ν 4 ν Ἀ 3 « ῇ 

οὖν διαμπερὲς εἴῃ, ποιητέος ὁ σωλὴν Ἠἢ οὐ ποιητέος. ὁ δὲ 

λόγος οὗτοις βούλεται, μῆτε ἀναγκαίαν χρείαν εἶναι τοῦ σω- 
- ᾿ ’ ι - -” ” 

2ῆνος" εἰ μέντοι τις βούλοιτο χρήσθαε, µέχρι τοῦ βουβώ- 
ς ΄ - ” ΔΝ ” ΄ 

νος ὑποτιθέναυ ἅπαντι τῷ σκέλευ μὴ µέχοι τοὶ γόνατος. 
αἰων , Ὑ ν. Φο : Ν -” » 

ἐξ ἐκείνων οὖν ἐγένετο ὅηλον ἡμῖν καὶ τὸ νῦν εἰρημένον, 
3 - 3 ) ” ς .) ο, - .) 3 | ” .. Ἀ 

οὐκοῦν αὐτὸ καῦ᾽ ἑαυτὸ δηλον. ὅσον }άρ ἐπὶ τῇ λέξει ἢ 

δυνατὺν καὶ ακοῦσαι τὴν φωνὴν, ὡς διαζευκτικὸν εἰρῆσθαι 

σύνδεσμον. αλλ᾽ ἐκεῖνον ἐνοήσαμεν ἄνι ἀποφάσέεως αὐτὴν 
Π , ᾽ .’ - ) . ς« «.- . 

τεταχθαυ. ᾖβῥουλεται γαρ ἅπαντε τῷ σκέλει οὕτως Άμια; τον 
- ’ ιο , ’ -, 2, 

σωλῆνα χωρὶς βλάβης ὑποβάλλεσδαι, καθάπερ Ὅμηρος έφη" 
΄ 3 .] ’ ” 3 ῤ 

2ουλομ᾽ ἐγω λαὺν σόὀον ἔμμεναι η ἀπολέσδαυ, 

ὁ Θυυκυδίδης δέ" 
; . . 

κρύὐσταλλός τε γαρ ἐπέρέυυ. 

Γωρ]οιαπίατ, απ εοπ{α]απι απἰμιϊ Ῥεπάεο, Όιμαιποῦγεπι 

θυίεπι Ίμτε Πί ιδίας τεοεη{εί. Ας τιγίας εοἀεπι Ιῦτο 1π 

αἱίεγο [εχία ου]α5 εκογάίαπι εἴ: { απ ρτο[εοίο 1ρΗ {ε- 

πηοτῖ οὔπα]επι {[αρ]εοεχίῖ, Αίας πια] Ιπίεγ]εοίῖς οἶτοα 

οτα({οπῖ5 Άπεπι Ρτοπιηοῖαί: αιῖ Ιβίίαν οαμα]ῖς ἰοίμς αλῖ- 

Ῥεπάας ε[ὶ ααἱ ποπ [αρΏ]οιεπάαδ. Παεο [επίεπίϊια ἀεοτεγίε 

σαηα]ἰς α[απι πεοε[Γαγίωπι ποπ εἶε, Θἱ αι Ι8Π1ΕΠ 6ο ηΕἰ 

νο)αεγῖῖ, Ἱηπρυῖπε {επΙδ ποη αἀμίαιο ϱεπι απϊψετίο οτατί 

Γαζ]οιεπάμπι είἴε, Ἐκ 1115 Ιβῖίας πιαπ][ε[ίαπα ο ποὺῖς εξ 
αποά Ὠηυπο Ργοροηίίασ, Ίατε Τρίαπι ρετ [ε΄ ρα[εῖ, ΟυδΙΙ- 

ἑππα επί ἵπ ἀῑοίῖοπε 1 να]οτῖ ε[ εἰ νοσςεπι ἀοεῖρετα 

ἵαπηπαπι ἀι/αποίϊναπι επυηατὶ σοη]αποίΙοπειη οροτἰεῖ, 

Γεὰ Ί]]απι ρτο περαϊῖοπε Ῥο[ιίαπι ε[[ε πονίπιας. αι ειῖπα 

αηϊγεγ[ο οτωσὶ Πα πο οαηαίεπα οἶίτα Ιαε[ίοπθι [αρ]ίοετε, 

αποιποάο Ποππεγας οεοιηί: 

Τμιατὶ ρορμίωπα ποδὶς, ιο Ῥετάετε πιεης ε[, 

εἰ Γμυογάιἆες: 

6ἰαείε; νεγο α[Ἴμεδαι. 

6ΑΙΕΝύ8Β ΤΟΜ. ΧγΙΠ, ΕΛΚ6 Πε Η ἰν 1 
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Εὰ. Όματι. ΧΠ. [55. 86.] ὦ Εά. ΒΓ. Υ. (6949) 

- κ. 3 ’ 

σκοπεῖσθαι δέ φησι, χθῆναι καὶ τὸ πάθος, οὗ χάριν ὁ 
. ; .” ’ ’ ι] 

σωλὴν περιλαμβάνεται καὶ ὕσα βλάπτειν πίφυκε. τὸ μὲν 
΄ . - 3 

[96] οὖν πάθος ἐστὶν ἰσχυρὸν σὐντριμμα τών κατὰ τὸ 

σκέλος ὀσιῶν ἀκριβὼς ἀκινήτου δεομένου τοῦ σκέλους τὴν 

ἴασιν. ὁ γὰρ σωλὴν ἐπαινεῖται πρός τινων, ὡς ἐν ἐκείνοις τοῖς 
- ’ ε) ’ 3 - - ε 

καιροῖς χρήσιμος ἐσόμενος, ἐν οἷς απὸ τῆς στρωμνῆς ὁ πὲ- 
.' ντ 2 . «. 

πονθως ἐπανίσταται. καὶ ὅτι γε αὖ εἰσιν οὗτοι, καθ οὓς 
Ὁ - » η - - 4 

ἤτοι γε ἀποπατῆσαι δεόµενος τοι σκληρὸν τῆς σερωμνῆς μὴ 
5 φ Δ 3 ε ᾿ ” 

φέρων, απολείπευ τὴν προτέραν, ἐφ᾽ ἑτέραν σερωμνὴν αρτό 

µετακομιζύμενος, αὐτὸς ἐδήλωσεν ἐν τῷ περὶ ἀγμῶν. ἐδήλωσξὲ 
καὶ ὅτι µέχρι τοῦ γόνατος ὁ σωλὴν γινόμενος οὔτε κωλύευ 

- . 3 ΄ 

κινεῖσθαι τὸ σκέλος, ἀσηρής τὲ ἐστι καὶ θλίβει πολλάκις. 
. ’ , [ὸ 

ἀποβλέποντα δέ σε πρὀς γε τὸ πάθος, οὗ χαριν ὁ σωλὴν πα- 
’ .) ᾽ ) ΄ οι Ε] Π Π ᾿ 

ῥαλαμβανεται καὶ πρὺς τας βλαβας ας ἐργαξεται, ποτὲ μὲν 

αἱρεῖσθαι τὸν σωλῆνα κελεύει, ποτὲ δὲ οὔ. ἐαν μὲν γαρ αἱ ἐξ 
2 - ’ , .. - 3 / , ε . 

αὐτοῦ βλάβαι µείζους ὧσι της ὠφελείας, φξευκτέος ὁ σωλην, 

ἐἑὼν δὲ ὑπερβάλλη ἡ) ὠφέλεια παντὶ τῷ σκέλει, μὴ μέντοι τοῦ 

γόνατος. 

Ὀδί Ῥτο οὐκ ἢ Ρο[α, Βρεοίαπάυπι ααίεπι εἶ[ε ἆοεεῖ 

εἰίαπι ΙΠοσβαπα, ου] σταϊῖα οαΠα]15 αἀπιονεαίιγ εἰ ᾳ1αε- 

ουπηε Ἰαεάετε [οἱεηί. ἩΜοτρας αιῑάεπι ε[ε ρνανῖ οίπαπι 

οτιγῖς Γγαοίηταν αἆ οιι]α5 οιταίΙοηοπι οτε ρ]απε ΙΠΙΠΙΟΡΙΙΙ 

ορια ε[Π. Οαπα[ῖς Παμῖάειπ α φαἱιοαςάαια οοπιπιεηζαίυχ, αί 

1116 ἴεπιροτίρας αἱ] Γαίατας, 1π οπἴθαθ α6ρες ϱ ]εείο 

αΠωγσίί, αποά εἰῖαπι Ίαεο ταγ[ας αἁ[απίφ ααῖρας νε] 4ε- 

5ετ [εοείαπι ἀε[άεγαί νεὶ Πτα ἀατίτεαι πον Γεχεπς ἆ6- 

Γετ]ξ Ρτίοτεπι εί αἆ αἰίετηπα Πγαίαπα ]8α ἱταηδνεμίίαν, αιιοά 

1ρ[ε ἐπ Ἠρτο ἆ4ε {ταςίασῖς ἀεο]αγανίῖ, ἨὨεο]ατανίέ αᾳποφαθ 

ααοᾷ οαπα]δ αἀπίφαο Ρεπα αζπιοίης ΠΠ οτμ5 πιονεΓὶ 

Ρτολήρεαϊ, ππο]ε[ίας ε[ι εἰ [αερίμς οοπιρτϊπξ, ΌιπΙ νετο 

ἴασα αἆ πποΥῬωπα αηζαεγῖδς ου]ὰ5 σγαϊῖα οαηα]ἱς αἀπιονείωτ, 

Ίωπῃ αἆ ϱα5 υᾶς εχοῖἰαῖ Ἰαείοπες, ἴε Ιπίοτάαπι «ἈΠα]επι 

υ{αγραγε Ἠοτίαίασ, ἀπιετάαπι πΙμΙπιε, Ίναπι ΠΠ εκ εο οἳὔ- 

ογίαε Ἰαε[οπες 1ρία μἱ1]αίε πια]οτες {αετῖηϊ σαπα]ῖ νΥΙ[η-- 

ἀυς εἴὶς [Π νεγο ποκαιῃ εχ[ιρογεί υἱ]]]ίας, {οί ογμεῖ πο 

αἀμίᾳαε δεπα Οηηπίαχαϊ αἀλήβεπάιι εΠ. 
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μα -- 

ΠΙάρεξις δὲ καὶ διάτασις καὶ ἀνάπλασις καὶ τὰ ἄλλα κατὰ 

ᾳύσι. 

Ὅτι παάρεξις, ὅταν ὁ κάµνων ἑαυτὸν παρέχη τῷ ἰἑατρῷ 
Θεραπευθησόμενον εἴρηται πρὀσῦενι ἐν τούτῳ δὴ τῷ και- 
οϱῷ πρώτον, ἠνίκα μὲν σημειοῦται τὸ γέγονὸς αὐτὸ πάθος 

ὁ ἑατρὸς, εἶτα παρασκευάδεται πρὸς τὴν Φεραπείαν. ἐν 

σχήµατι πάντως εἶναι τοίνυν χρὴ τὸ πεπονθὸς µέρος καὶ 

τοῦτο σχῆμα κατὼ φύσιν εἶναι τοῦ μέρους εὔλογον. ὑπὸ 

γὰρ τοῦ παρὼ φύσιν οὐκ ἂν γένοιτο βλάβη μικρά. μετὰ 

την παάρεξιν ἤτοι διατείνὲιν µόνον, ὕταν οὕτως ᾖ μικρὸν 

ὡς κραιήσέως µόνης χρήδειν ἐν τοῖς ὑπερκειμένοιο. εὔδηλον 

οὖν ὅτι καὶ κατὼ τοῦτον τὸν καιρὸν ἄμεινόν ἐστι τῷ κά- 

ανοντι καὶ τὸ κατὰ φύσιν. σχῆμα φυλάτιειν' εἴρ᾽ ἑξῆς ἐστιν 

ὁ τῆς διαπλάσεως καιρὸς, ἐν ᾧ καὶ αὐτὸν φυλάετεσθαν 

προσήκει ταὐτὸ σχῆμα καὶ μετὼ τοῖτον τῆς ἀποθέσεως ἢ 

ΧΧ. 

Πεᾶιίο αο ἀῑλεπεο εἰ εοπΓογπιαιίο εἰ φιιαε οείῖετα [εομπ- 

ἆμπι παίμγαπι [ιέ. 

ΓεάΠίοπεπι ε[[α, απ απι αεσεγ [ε 1ρΓαπα πιεάῖ]ου οαγαΙι-- 
ἄππα εχμΙοεῖ, απίεα ἀἰοίαπα ε{ι. Ενείπιαπι [απθ Ἠοσος ἴεπι- 

Ῥοτε πιεάίομς οὐογίωπα {ρ[αω αΠεοίαπι αρπο[οῖε, ἀεῑπάς αἆ 

οαγαΙοπεΠα αοοϊἰησίίας. Αἴ {ογιια αμαάαπα ρατίεπι αεοίαπι 

Πριγατὶ οροτίεῖ, Παποφιε {ογπιᾶπα Γεουπάμι Ὠβίμταπα ΡαΓ-- 

19 ε[ε χαἰ]οιῖ οοη[εΠίαπεαπι, ἵνα αὓ. εα ϱμ49 Ρτβείες 

ὨβίμΤΑΠΙ ε[ι {ογπιᾶ, ἨΠθααβΙάπή Ρράτνα Ίθε[Πο οοηΙησεχεί. 

Α ἀεάϊ[οπε αιἶάεπα ραγίεπα [οἶαπ Ιπίεπάετε οροσίεί, Ύαμπὰ 

ία Πε ἀειπ]ία, τί [οἶαπι Γαἳ τεἰεπίίοπεσι ἴπ [πρεγιοτῖριαδ 

Ρατίίθις ἀε[ιάοτεί. Οοπ[αί Ιδίως εἳ Ίοο ἰεππροτο [α[ῖαβ 

ε[ε ]αυοταπίῖ θὰπι Ύπδο Γεοπηάσπα παϊυταπα ε[ ΓΟΥΠΙΠΙ 

{μοχὶ. Ἠπῖο [αοςςάῖί οοα/ΓογπιαΙ1οπ15 ἵεπραδ, 1π 4ο οἴῖαπα 

Ίιαπο 1ρίαπα {οσππαπη [εγγατὶ οοπἀμοῖι, Ὠεπίφαα [ας Γεῃιῖ- 

ωχ ἀερο[ιΙοπῖς εἰ Γα[ρεη[οπί5 {επριθ; 1188 4Π1β85 ποπηῖ-- 

ΠΠ 9 
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ἀναλήψεως, οὓς ἀμφοιέρους ὀνομαστὶ μὲν οὐκ εἶπεν, ἐδή- 

λωσε δὲ διὼ τοῦ φάναι καὶ τὰ ἄλλα. 

μα. 

[97] «ὠνΐσις δὲ ἐν μὲν ἔργοις τοῦ ἔργου τῇ πρήξει ὃ βου- 
λεται τεκμαρτέον. ἐς δὲ ταῦτα ἐκ τοῦ ἐλινύοντος ἐν 

τοῦ κοινοῦ, ἐκ τοῦ ἔθεος. ἐκ μὲν τοῦ ἐλινύοντος καὶ 

ἀφειμένου τὰς θυωρίας σκέπτεσθαι, οἷον τὸ τῆς χει- 

ρὸς, ἐκ δὲ τοῦ κοινοῦ ἔκτασιν, σὐγκαμψιν, οἷον τὸ 

ἐγγὺς τοῦ ἐγγωνίου πήχεος πρὸς βραχίονα, ἐκ δὲ τοῦ 

ἔθεος, ὅτι οὐκ ἄλλα σχήματα φέρειν δυνατώτερον, οἷον 

σκέλεα ἔκτασιν. ἀπὸ τούτου γὰρ ῥήΐστα πλεῖστον χρύ- 

νον ἔχοι ἂν μὴ µεταλλάσσοντα, 

᾿Επεὶ διὼ τῆς προτέρας ῥήσεως τοῦ πατὰ φύσιν ἐμνη- 

µόνευσεν, εἰκότως οὖν ἐξηγεῖται, τίς ἡ φύσις ἐστὶν αὕτη 

καὶ τίνα τὸ γνωρίσματα ταύτης, καὶ φησιν φύσις δὲ ἐν μὲν 
ἔργοις τοῦ ἔργου τῇ πρήξευ ὃ βούλέται τεκµαρτέον, ὡς εἰ 

ἨδΙΙπι ΠΟΠ σοπιπιεπιοταν1ξ, Γεά Ἠ]8 νεΓΡῖς, εἴ 4παθ οείοτα, 

βραιβοαν1ξ, 

ΧΧ]. 

Χαιμτα νετο ἰπε[ ορετίδµς; ορεγῖς αεΙῖοπε ομἰα φε]ίε εοπ- 
]εεἰαπά τα εβ. «4 Ίαεο αμίενα εἰ φμϊε[οεπίε, εί «ΟΠΙ- 

σημ, εν εοπ[μειμάϊἰπε. ἜἘπ φιμίε[εεπιε φμίάεπι ας Τε- 

πηῖ[]ο γεοεεμάίες [ρεειαπάαε [ωπε, φεἰµε ἵπ πιαπµς [ρμγα. 

Έα οοπιπιμπὶ εΦίεπ[ο εἰ ἱπ[επίο, φνεὶωὶ ᾗδιτα ομδίεἰ 

εμπι ὀγαελίο απβμἰατὶς ρτοαϊπια. Έα εοπΓμειμάίπε, φιοᾶ 

ποη αἰίαι ᾖδιτας [αεῖίμς Γετγε 9φµεαπε, φεἰμεὶ εγµγα 

επιεπ[ίοπεπ.. -4ὖ εα παπιφµε Ίρωτα ρἰμτίπιμπι ἑεπιρις 

Τα εἰἰίίπιε εοπ/εφιεγεπΙµγ φµαε ἱρ[απι πο ἱπιππμίαμε, 

Οιαπάοαυἶάεπι [αρεσίοσί {εσία Ἰοηπα{οιῖς [εομηπάμπε 
παεμγαπι ππεηίΙοπεπι {εοΙξ, πηετ]ίο Πιπο φπαε Πί 1ρία πα- 

ἴηγα εἰ Ύμαε οετία Ἠπ]ας Ἰπάϊοῖα εχκρ]απαί αἴφιε ΡγοήπΠ- 

οἷαί: παίωτα νετο Ιπε[ί ορετίριας; ορετῖδ Δοίἴομε φιωἰᾷ νθ- 
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καὶ οὕτως εἶπε, κατὰ φύση. μὲν σχῆμα κατα μὲν τὰς κόφ: 

γείας ὁ σκοπὸς αὐτῶν καὶ ἡ χρεία δι᾽ ἣν ἐνεργοῦνταν» ἐς 
δὲ ταῦτα, τοὺτέστι τὸ νῦν εἐρημέναν την παρεξιν καὶ διά- 

Ίασιν ἀνάπλασίν τὲ καὶ θέσιν, ὡς ἂν οὐδεμίαν ἐνέργειαν 

ἐνεργοῦντοο δια τοῦ πεπονθύτος μορίου τοῦ κάµνοντος. ἑτέ- 
ῥους σκοποὺς τῆς τοῦ κατὰ φίσιν σχήματος εὑρέσεως, οὗς 
ἐφεξῆς αὐιὺς διέρχεται γράψας, ἐκ τοῦ ἐλινύοντος, ἓ τοῦ 

κοινοῦ, ἐκ τοῦ ἔθεος' ἐλινύοντος μὲν λέγων τοῦ μηδὲν 

ὕλως ἐνεργοῦντος, ἆλλ᾽ ἠσυχάδοντος. ἐξ οὗ φησι τὰς ἐδυω- 
ρίας λαμβάνεσθαε, καθάπερ ἐπὶ τῆς χειρὸς ἐδίδαξεν, ὑτεο- 
κεῖσθαι μὲν ἀξιῶν τὸ τοῦ πήχεος ὁστοῦν, ἐπικεῖσθαν δὲ τὸ 
τῆς κερκίδος. ἐκ δὲ τοῦ κοινοῦ τὸ μεταξὺ σχῆμα κάμψεώς 
τε καὶ ἐκτάσεως ἄκρας. ὅπερ ἐγγὺς εἶναί φησι τοῦ ἔγγω- 

»ίου σχήματος πήχεος πρὸς βραχίονα καὶ καλεσθαέ φασιν 

ἐγγώνιον σχῆμα τὸ κατ ὀρθὴν γωνίαν, τουτέστιν ἵνα τὸ 

τοῦ πήχεος ὁστοῦν πρὸς τὸ τοῦ βραχίονος ὀρθὴν ἐργάξη- 
ται γωνίαν. πάντων δὲ τῶν παλαιῶν ἀντιγράφων προκεί- 

µένον ἐχύνιων τὸ ἐγγὺς, εἰδότων δὲ καὶ τῶν ἐξηγησαμένων 

Η{ εοπ]εοίαπάμπα εΠ. Αο Π Ἱία ἀῑκετίε: απαε Γεοαπάπα 

πθίυταπι εἰ Ἡρυτα, ἵπ αοἰοπίρας Γεορας ἱρίαταπι ε[ι εὲ 
υίας, οὗ αἱεπι ασαπῖ. Δά Ίαεο απίεπ, Ίοο εΠ αἆ εα 
αὖαε ΠΙΠο [απ Ρτοροβία, ἀεάιίίοπεπι, ἀῑ[επβοπεπι, 6901: 

{οτπια[ἴοπεπι εἰ ροβίγαπι ]αροταπ{1ς ἴβπηαθηι πυ]]απα ΔοίΙο-- 

ηεπι αΠεοία ρατίε οδευη!ῖ. Αἰος [οηΙρΙε Ιπγεηιϊοπί5 Ἠρι-- 

Υ46 [εοππάαπα Πβίαταπι {οοροδ, 4ποδ 1ρίε ἀείπεερς Ῥετοιςσ- 

αὲ: εκ αιε[οεπίθ, εκ εοπηπιαηὶ, εκ οοπ[ιεϊμάπο, Έκ 

αωϊε[οεηίε αιἶάεπι ἀῑοῖίε, απιιπα π] Ῥτοτίας απῖί, Γεά 

οἱἱδίας, απἀε ταομάἶπες οο]]1σὶ ἀεπαποίαί!, Ποαί ἵπ ΠΙΑΠΗ 

ἀοοισί, ο ουΡΙΗ νο]επθ Γασ]ίοὶ, ο ταὰ [αρει]αοετε. Ἐκ 

οοπιαιαη Ιηϊετ]εοίαπα ΙηΠεχῖοπίς εί εκίεηβοπῖ5 {μπιπιαο σα-- 

τ8πῃ 4 υαπι Ρτορο αΠρι]ατεη Πσαγαπα ουΡῖά οσα Ῥγαολίο ε[[θ 
Ῥτο[ετί νοσατίᾳπε απριἱαχγεπι ρηχά, Ύυαε αἆ τεοίαπι Πἱ 

4ηρυ]μπ, Ἰοο ε[ υἱί ϱµαε ομΡΙϊ ο6 σπα Ῥχαολμί ο[[ε τθ- 

οἵσπι εΠοταεῖ απρα]αη,.  Όμαπι αυίεαπι οπιαῖα νείπ[ία 

εκεπορ]ατία ργορε αἀά]ίυπι οοππεαπί εἰ ουἱ Ἠθταπι εχ- 
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ἀἎ /΄ Ν Δ. Δ ΄ , 

τὸ σύγγραμμα ταύτην τὴν 70αφὴν, κατὰ δύο τρύπους µογ- 
᾽ / Δ Β ’ 3{ 3 ’ ᾱ. [ -- 

Φηρὸν γίνεται τὸ λεγόµμενον, ἔαν τις ἐγγωνιον ακούη σχῆμια 

κατ ὀξεαν }ωνίαν, οξείας δηλονότι γωνίας ὀνομιαζομένης, 
.”. 1 3 ΄ π .. 3 - .. ᾽ 3 - 3 3 

Ίτις αν ἑλατιων 3 της ορθῆς. οταν μὲν ευθεῖα ἐπ᾽ εὐ- 

δεζι θετι ς ἐφεξῆς γωνίας λληηλ Σι ίας σταθεῖσα, τὰς ἐφεξῆς γωνίας ἰσὰς αλλήλαις ποιεῖν 

ὀρ8ὴ ἑκατέρα τῶν ἴσον γωνιῶν ἐστιν. ἡ δὲ τῆς ὀρθῆς ἐλατ-- 
ος” Ἱ -- ο, ς η. 3 - ο εΔ ; 

τῶν ὄξεια καλειται, καῦσπερ 1] μείζων αμῤλεια, καὶ τοίνυν 
ς Δ Ν ’ , .) ” - 

ᾗ μὲν ὀρθῃ γωνία χαιὰ μέγεθὀς ἐστιν οὐκ ἔχουσα τὸ μᾶλ- 

λόν τὸ καὶ ἧττον. απερίληπτον δὲ αριθμῷ τὸ πλῆθὸς ἐστι 
- τε. - 3 3 - ς - 3 

τῶν ὀξειών τὲ καὶ ἆμ- [58] βλειώων ὑπαρχουσών. ἅπαρ- 
, . π « ευ λ , ’ δε τ / 
ἔγκλιτος μὲν 7ὰρ Ἡ ὀρ0Ηὴ Ιωνία, διόει καὶ ἡ ἐφισταμένη 

ι 3 - - Ἆ . , 3 - 

κατ ευθείας, εὐθεῖαν τηγικαῦτα τὴν /ἐνεσιν ἐργαζεται δυοῖν 

Φατέρων ὀρθών }ωνιῶν, ὅταν ἀπαρέγκλιτος ἐφίσταται. κέ- 
- η] .) 3 .] 3 ’ Λ .” 

«ληκε δὲ αὐτὴν ὀρθὴν ἑργαζομένην γωνίαν, πρὺς τὸ ἕτερον 
9 πα ὁ Φ«Αληιιένηο αι Θε/, ὶ ἡ κλι Ιτη ) µέρος τῆς ἐπερβεῤλημιένης εὐθείας. καὶ ἢ κλίσις αὐτῆς τὸ 
- ’ υ ο 3 ΄Ω ” ’ 

μᾶλλόν τε καὶ Πετον αναρίθμητον ἔχει πλήθει. 

Ρ]απαταπὲ Ἠαπο [οτιρίπτασι ασπο[εαπε, ἆπορας πιοᾷῖς (υοά 

ἀῑοιίας νποίαπι ε[, { ααῑς απσα]αγεπι Πρυγαπι αἆ αοὐίατα 

αΏρα]απι αεοερετῖῖ, απ υπ π]πῖταπα αοπίᾳ5 αηση]ας ποπηῖ- 

πείαγ οαῖ τεοῖο πῖπον {π. ΎΝαπι αδί τεοῖα Ίπεα Γαρτα 

γεοίαπι Ἰπεαπι ετοσῖα απρα]ος ἀείποορ Ἱπίες [ὸ αε(αη]εΒ 

εΠῃοῖε, πίεταπε αε(πα]απι απρα]ογαπι τεοίας εΠ. Θεά αι 

γεεῖο τΏΙΠΟχΥ ε[, αοπία5 Υοσαϊίατ, απεπιαάπιοάππι οῖ ΠἹα]Ος, 

ορία[ᾳδ.  Αο Ρτοῖμάε τεοίιις αηβιι]15 Γεεαπάαπι ππασπΙαἁ]-- 

Ἠθπα εΠ, απ πιαρῖ αἱ πηῖημς Πο [οτίαν,  Απιρηβιπια 

[απο εἴὶ ΠΙΙΠετο πια] ίαάο απσι[ογαπῃ ἴαπι αοπίογιπΙ ἴωπι 

οῬίμ[οτίη,  Ἠεοίας επἶπι απσι]ας Ιπάαεςπαρί]] εκ]Π1Ε, 

Οπαπάσααἴάεπι τεοία Ππεα [αργα τεοίαπι Ἰπεαπι 1ΠοιιΠῃ- 

Ῥεπς, τεοίαπι Τάπο ἀποταιῃ αοτάπῃ απσι]οτασ ον ιπι εΠ-- 

ος, ααάπα πεαίτο Ῥτορεπάεπς 1ΠῇΠεί. Ἠεείαπι αὐἴεπι Ἱ- 

Ἡσαπι νοσανίε, αὐαο τεοίαπι α[Ποῖί απφα]απα αἆ α[ίογαία 

Γαρεγ]εοῖαε τεσῖαθ Ίϊπθεαε ρατίεω. Άίαπε 1ρ[ᾶς ῬγορεΠ[ο- 

Πθ8 ΠΙα]ογεβ απί ΠΠΠοτες Ἱαῦεπίας που] ταδε ΠππαπεταΡί]ες. 

η πμ νο ο, ο. 
΄Άπρα]ις οῬίι- Αομίυδ. Απρυ]ις τε Αοια Ρ]άτεθ. 

. Γα. οἴ 18, .. 
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στ . Δ - 

Οἷον οὖν ἐσιι τὴν ὁρῦθήν }ωνίαν ἑρμηνεῦσαι ῥουλη- 
θέντα λέγειν ἐγγὺς εἶναι τῆς ὀξείας. ἡγεῖαι μὲν γὰρ ἡ 

τῆς ὀρθῆς γόήσις, ἔπεται δὲ καὶ τῆς ὀξείας, ὅτι ἡ μὲν ὀρῦὴ 
΄ ΄ τν ” αλ] .] - ς Σ. ” ν 

µία, καθαπερ είπον, ἄπειροι δὲ κατα πληθδος αἳ ὀξειαι. Το 
κ. ” 3 -- σσ. -/ μὲν οὖν ἐγγὺς εἶναι τῆς ὀρθῆς ὀδεῖάν τιια γωνίαν εἰκότως 

.) . .) 3 ” 3 ” ’ ’ 

ἄν τις εἴποι. παμπόλλων γὰρ οὐσών αὐτῶν ταύτην κοήσο- 

μεν ἐγγὺς εἶναι τῆς ὀρθῆς, Ἠ τῆς ὀρθῆς ἂν ἀπολείπεται 

βραχὺ καὶ μὴ πάνυ τὴν συμβολὴν τῶν ἐργαξομένων αὐτὴν 

εὐθειῶν ὑποξυνομένην ἔχει. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ 
τῶν ἀμβλειῶν παμπόλλων οισῶν ἐκείνας νοήσοµεν ἐγγὺς εἷ- 

ναι τῆς ὀρθῆς, ὅσαι τὴν συμβολὴν τῶν ἐργαζομένων αὐτὰς 

εὐθειῶν ἔχουσε μετρίως ἀμβλείῖαν, ἐγγὺς δὲ τῆς ὀξείας εἶναί 
τινα γωνίαν, αδιαγόητον μὲν οὐκ οὔσης μιᾶς τῆς ὀξείας γῶὠ- 

ε) ” ” ’ ᾽ . ΄ 

γίας τἡ ἐγγώνιον ἔχει σχῆμα καὶ προσέτι διὼ τὸ μὴ ἐγγω- 
᾿ .- 8 - / » Π . - π ” 

για διὰ τοῖν δυοῖν γ} μήτε εὐγώνια διά τῆς εὐ συλλαβης 

κεκλῆσθαι σχήματα πρὸς μηδενὸς τῶν Γλλήνων, ἕνα γω- 

νίαν ὀξεῖαν ἔχει, τὰ µένεοι τὴν (096) ορθὴν ἔχοντα γωνίαν 

Οµἵοευπαιε εγρο τοοϊαπι απσι]απα εχρ]Ίοαγτε νο]μειῖῖ, 

Ρίορε αομίππα είε ἀΐοετε ΠΟΏ Ροῖεῇ. ΕΡγαεσεᾶῖί οπῖπῃ τεοῖῖ 

ἀπίο]]Ισεηίϊῖα, [εαι]ίας Ὑεγο αουΏῖ, αµοἆ, αἱ επαπίῖαν], τε- 

οἰιις Ώι πρς, αοιῖ ΄νενο ΠμΗΙΕΓΟ ΠπβηΙΗ, ΄ Λοπίαπι «ΓΡΟ 

αφαεπα απρυλαῖα ρτορε τεοίαπι ε[[ε ααἱδαααπι πωεγῖ[ο ἁἷ- 

Χο, Όσμπα επί Ρ)ηγ {αι βΗἱ πηρα] 111 Ῥτορε εἰζε 

τεοίαπῃ ΙΠίε]]ίσεσιας, απ α χεοῖο ραπ]α]άπι ἀῑ[οεάιξ πεφαέ 

"αΦππούαπα ὀοπουχίαπω σεσίαγαπα Ππεαταπ απσα]αια ἁρ[ααι 

σοπβγπεπ άπι Γμρασιθη επι Ἰαρεί, Ἐοάεπι Υετο πιοάο εκ 

α απ Ρ]ατπῖ ϱποφάθ οπἱ ἁαπίαγ απρι]ῖ εοδ 1Πἱε]Ισεπιας 

Ρτορα τεοίαπι εῇαε, αμίοεάπαπε Ἰπεαχαπι τεείαγαπι τεςίος 

απσυ]ον οοπβγμει ατα οοπουτ[απα πιοᾶῖςε οῬίω [πι οοη(ῖ- 

πεηῖ, ΔΕ Ρτορε αουίώπα ε[ε αΠφιεσι αποι]απ 1ΠςΟΠΙΡΓΕ-- 

Ἰεπβρί]ε απίάεπι εβ, ἴμπη ᾳαοά απρα]ας ποα Πἰ ππας απΐ 

απρι]αίαπι Βρυταπα [οτΗ ασ, ἴαπι ργαείεγεα αποά απὐρα]αί[ας 

ἐγγώνια Ῥες ἀπρ]εκ }γ αιξ ἀῑγεοίαο εὐγώνια Ρεί εὐ Ιγ]- 
ΊἸαμαπι Ώρυχας Όταεσογωπι ἨεΙΠο γοσαγεΠῖ, απηδυ]απι ἀοιι- 

ἴωπι Πο Ἰαρθεί, Θεά 4ὖαε τεείμπα απβα]απ [ου μα πίαχ 



ο5θ ΓΑ ΗΠΝΟΟ 15 10 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 
Εὰά. ΟΊνατι, ΧΗ. [88.1 Εά. Βα[,. Ῥ. (605.) 
εὐγώνια διὼ τῆς εὖ διφθόγγου καὶ ἔγγωνια διὰ τοῖν δυοῖν 
γραμμάτοιν καλοῦσι μήτε οὖν αἀναγκαῖὀν ἐστιν ἀκούειν 
ἐγγώνιον τοῦ κατ ὑὐρθὴν γωνίαν συγκδιµένου σχήματος, 

ὕπερ /ίγνεσθαι πέφυμεν, ὕταν ὀρθὴν }ωνίαν ὁ πῆχυς ἐργά- 

ὅηιαι πρὸς βραχίονα. ὅδητεῖν δὲ διὰ τε .προσέθηκεν {ππο- 
κράτης τὸ ἐγγύς. ὥσπερ οὖν εἰώδαμεν λέγειν πολλάκις, ἐρῶ 
καὶ νῦν" ἀσαφεῖς λέξεις ἐπιστηιονικὴν μὲν οὐκ ἔχουσιν ἑξή- 

γησιν" ἐὰν δὲ τὸ πιθανὸν μετῷ τοῦ καὶ προλεγόμενον ἄλη- 

Φὲς εἶναι καὶ μὴ μάχεσθαι τῇ γνώµη τοῦ συγγράμματος 

τοῦ συγγραφέως αποδέχεσθαι χρή. τούτου τοίνυν ἐχόμενος 
τοῦ σκοποῦ πειράσοµαι τὴν ἐγγὺς φωνὴν ἐξηγήσασθαι. λέγω 

δὲ τὸ μὲν ἐγγώνιον σχῆμα τὸ μᾶλλόν τὲ καὶ ἧττον οὐκ ἔχειν, 

ἓν 7άρ ἐστιν. ἡμᾶς δὲ μάλιστα μὲν οὐ δύνασδαι τοιοῦτον 
σχῆμα τῆς χειρὸς ἑργάζεσθαι, καθ ὃ διαβεβαιώσαιτο ἄν 
τις ἀπαρεγκλίτως ὀρθὴν εἶναι γωνίαν τῆς τῶν ὁστῶν συµ- 

ῥολῆς αἀρκεῖν ἡμῖν, εἰ μὴ πόθῥω τούτου σχηματίσαιµεν, 
έπειτα δὲ οὐδὲ βούλεται τοιοῦτον σχῆμα τῆς ὅλης χειρὸς 

Ώριγαςε, 935 εὐγωνίας Ρετ εὐ ἀἱρ]μί]ιοησαιη εἰ ἐγγωνίας Ρετ 

7 παν Ἰίεγας γοεῖίαπί, Απ΄ ἱβίίις πεσείε ε[ὶ ἐγγώνιον 
αηρυ]αίαπι αοεἴρετε Πσιιγαπ Ύυαε αἆ τεοίαπι απρα]ΗΠ1 οοΠ- 

Πατίαςν 4παεφαε Πεπί οοπ[αεντί, αἄ μπι τεοίαπα απραλαπι 

ομριίᾳς οἶπι Ἠήπιετο ο[ιοιτ Όπατετο νεγο ους Ηἱρρο- 

οταίεδ ργορε αἀάϊιδτ. Οιεπιαάπιοάμπι Ισιίατ [βερίας ]οᾳαἱ 

εοπ/{αενίπιας, εἰἶαπι ὨπΠο τε[ροηἀερίπηας. ΟΡίουναε αμ]-- 

ἀεπι ογαίϊοπος εΠεοἰτίοεπα [οἱεηίῖ8ο εκρἰαμαίῖοπεπι ΠΟΠ 

Ἰαρεαί, δε { αυιὰ ρτοβαδῖ]ε Πέ Ππια]ηαε Υεχαπα Πί φιοά 

Ρταεάἰςαίας πεφιο αποἰοτῖ5 Ηοτὶ Γεπίεπί]αε τερυρπεί, αςοῖ- 

Ρίεπάωτα εΒ. Ἠπῖο 1ρῖίμν [οορο 1Πποιπθεης εχρενῖαχ απο 

νοσεί Ρτορε εχβ]σ8τθ, ᾖ1Τ)ίοο γετο απριἱαίαπι, απ 1η πα 

Πι, Πδιταπι οἳ πιαρὶς οἳ ΠΙΙπαδ ΠΟ [α[οαρετε, Ἀον αμίεπι 

Ροϊι(Ππιυαι απἰάεπι Πο Ρρο[ο ι]ηςποςί  π]απας Πριγαπα 

οοπ{σαοχε, ᾳπα αἱ α[τπιαγεγ]ίί οἶἶτα Ρτορεη[οπεπι ἱ]απη, 

τοοίαπι οίπηπι οοπηπη]Παχας ἀατί αφίσα, [εὰ [αἱ πορῖς 

ε[[α, Π ποΏ Ρργοομ] αὓ εο Ώσμχαπι {ογπιᾶνοτίπωα. ὈὉπαπάο- 

αυἶάεπι ποη ἀεοεχπῖῖ ἴβ]επι εῇο υπἰνετίας πηβιιής. Πραχα, 



ο ΙΤ” ΤΗΤΡΕΙΟΝ Β18 41. ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΤΙ, 857 

Εὰ. Οµατι, ΧΠ. [68. 89.1. Εὰ. Βα[. Υ. (605.). 
εἶναι" ἐπιδείξω γὰρ αὐτῆς τὸ κατὰ φύσιν σχῆμα, πλησίον 
μὲν τῆς ὀρθῆς γωνίας, ἀποκεχωρηκὸς δὲ βραχὺ πρὺς τὴν 
ἀμβλεῖαν, ὅπερ ἐσεὶ πρὸς τὴν ἕκτασιν ῥέπον. ἡ δὲ απὀδει- 
ξίς µου τοῦ λόγου γενήσεταε, δι ὦν καὶ αὐτὸς ὁ /πποκρά- 

της ἔγραψεν' ἐκ γὰρ τοῦ ἐλινύοντοο ἐφη καὶ τοῦ ἔθεος 

εὑρίσκειν ἡμᾶς τὰ κατὰ φύσιν σχήματα. ταῦτα δὲ ἄμφο 
συντεθέντα σκοπὸν ἕνα ποιε σύνθετον, ὡς εὲ καὶ οὕτως τις 

εἶπεν, ἐν οἷς αργοῦντες εἰδίσμεθα σχήµασιν ἕκαστον τοῦ 

σώματος [99] µόριον ἔχειν, αἱρετέα ταῦτα ἐστι καὶ κατὰ 

τὰς Θεραπείας. εὔδηλον γὰρ ὡς ὁ πρῶτος σκοπὸς τῶν 

ἐπιτηδείων σχημάτων ἐσιὶν ἡ ἀνωδυνία. ταύτην οὖν εὔδη- 
λον ὡς οὐδεὶς τῶν αλγούντων ὑπερβὰς ἐν ἄλλῳ ἂν σχή- 

µατι τὸ πλεῖστον µέρος τοῦ χρόνου σχηματίσας τὸ µόύριον. 
ἐὰν οὖν ἐπισκέψη τοὺς αἀλγοῦντας ἀνθρώπους, εὐὑρήσεις ὡς 

ἐπὶ τὸ πολὺ τὰς χεῖρας κατατιθεμένας, οὐκ ἄκριβως µέσας 

ἐκτάσεως ἄκρας καὶ κάµψεως ἐσχάτης, αλλ ἐπὶ τὴν ἕκτα- 

σιν ἑρπούσας. τὸ δὲ αὐιὸ συµβέβηκὲε καὶ καιὼ τὴν ἑτέραν 
ἀντίθεσιν τῶν σχημάτων. ἐν γὰρ τῷ πεγμηκότι ἄναπὲ- 

Γεπιοηπ/[ταῦο βαπίάεαι 1ρῇ8 Ἅπαθ Γεομπάπα παϊυταια οι 

Άσιταιην τεοίο αηρι]ο ρτοχίπιαπι ε[ε, [εὰ ραυ]αίαπ -αἆ 

οὐιμίυαι ἀεοεάετε, αμοά ε[ι αἆ εκἰεηίοπεπι ρτορεπάςετε, 

Γεπιοπ/[γαἰῖο γετο ΡΤΟΡΟΠΙΙ πημῖ αἳ 15 ργαεεερίϊ9 οβογίθ- 

ἰμσ, Ύµαθε ἐρίε εἰἶαπι [οτἱρί] ἰταφιάτί Ηιρροοταίθο. Ίναπι 

ες αιΠείοεπίε, ἀῑκιί, εἰ οοη[αείιάίπε ρτοβίείασ ηο «48 

Ύάε Γεοιπάμη παίαγαπι Γαπί Πσαγας Ιπνεπῖγθ. Ἠαεο 4ΠΙΡΟ 

οομ]αποἰα [οοραπι ΠΠ οοπροβίπη εΠιοίαπῖ, ἆο { ᾳἱθ 

ία ἀῑχετιι: οααἴθας ἵπ Πρατῖς απ οἱἱαπιΙ, Πηρα]ας οΟΓ- 

Ροσί5 ραγίε5 Ἰιαρεγε οοπ{αενίηιας, Ἴαε 1π ομγαΙοπίρα6 εἰ]- 

βεπάσε [απί, (Οοη[ίας επῖπαι ρνίπιαπα 1άοπθεαγασι ΠσαγαγΙ Πα 

{εορωπα. Ιπάο]επίίαπι ε[ζθ, Ἠαο [απο ρταεἰεγω][α ἀοἱοτίδιις 

Ιαῦοιση ισα Πεπηίμει αἰα ἴἵπ ἤσυτα Ῥ]ηγίπια Τεπροσίθ 

νεἰ[Ππιμάϊρε ρατίεπ αΠεςίβηι οοἱ]οσθίζο πιαη][ε[ιααι εἴί, 

Ιίαφπε { Μοπιίηες οἱἶαι] οοηβἀετανετῖθ, Ρ]εγιππ(θ Π]ΘΠΙ8 

Ἰπίεγ ΓαπΠΊππαπι ΕΧΙΕΠΠΟΠΕΠΙ εἰ εχἰγεπιαπι Πεχίοπεπι ΠΟΠ 

Ρἰαπε πιεἀῖας οοιπρετίεό, {[εά φωὰε αἆ οεχίεΠΠοπεΠι Ρχο- 

ρεμάεαηί. ἡΙαὰ αμίεπι ασοἰάΙ 1π Ἀἰίετα Πβυταχιπι ΟΡΡΟ- 



α5θ 144ΗΝΟτ ΕΙΣ πο ΙΠΠΟΚΡΑ4ΤΟΣΡΣ 

Κὰά. Οµατι, ΧΙ. [59.] ΚΕ, ΒαΓ. Υ. (605.) 
πτασῦαι μάλιστα ἐροῦμὲεν οἱ πάντες ἄνθρωποι τὸ ἄνωδυ- 

νώτατον σχῆμα, πρὸς μὲν τὸ μέσον ἔρχονται τοῦ τε ἄκρι- 
βώς ὑπτίου καὶ πρηνοῦς ἐσχάτως, ἐκκλίνουσι δὲ βίᾳ βραχὲ 

πρὸς τὸ πρηνέ ὃ μὲν οὖν “Ιπποκράτης ταῦτα διελῷεῖν 

βουλόμενος προσέθηκε τὸ ἐγγὺς ουκ ἔχων διατείνεσθαι. τὸ 
μέντοι τῶν σχημάτων τῆς χειρὸς ἁπάντων ἀνωδυνώτατον 

εἶναι τὸ νῦν επ ἐμοῦ λεγόμενον ακριβώς οἴδασι καὶ ὅσοῦ 
τρίβωνές εἰσι τῶν τοιούτων έργων τῆς τέχνης ἀκούσαντες 

τὸν λόγον τοῦτον, οἱ δὲ ὅτε γνωρίζουσι τὴν κατ αὐτὸν 

ἀλήθειαν. ἐνέχεσθαι δὲ δεῖ τὸν ἐξηγούμενον ὁτιοῦν σύγ- 

Ίβαμμα τῆς τε τοῦ συγγραφέως γνώμης καὶ τῆς τοῦ Άεγο-- 

μιένου πράγματος αληθείας' ἐν οἷς οὖν ἀδηλόν ἐστι διὰ τὴν 

ασάφειαν 1 τοῦ συγγραφέως γνώµη, τὸ δὲ ἀληδὲς χρὴ 

συλάττειν οὕτως γὰρ καὶ τοὺς μµανθάνοντας ὠφελεῖσθαι 

συµβήσεται. τοῦτον οὖν τὸν σκοπὸν ἐν ἁπάσαις ταῖς ἑξη-- 

γήσεσι πειρῶμαι φυλάττειν. ᾖἔνιου δὲ τῶν ἐξηγητῶν ουδ” 

ἂν ἐθελήσωσι τυχεῖν αὐτοῦ δύνανται, τῶν μὲν ἔργων τῆς 

τέχνης ἀπείρως ἔχοντες, ἐπὶ δὲ τὸ σοφιστικὸν εἶδος ἐκτρε- 

Πίοπε. Όααπι ουἷπι ΟΠπΙΠες Ἠοπιῖπες 4ε[ΓεΠι [απί, Γε[ε ες- 

Ραπάυπί εἰ Ἰαδίίαπαι ἀο]οτίς πιαχίπιο γασαυσι εΙραπε, αἆ 

απεπι πιεῖαπι Ἰμίετ Ῥ]απε Γυρίπαπι εἲ ΓΗΠΙΠΙΕ ΡτοπΏπη 4ο- 

οεἀμηῖ, αἆ ῥρτοηπΏπι ἵαπιεηπ ραυ]ηίαπι ἀεο]ίπατε οοραπίατ. 

Οααπι ἀρίίατ νε]]εί Ἠιρροοσταίες Ἠαεο εχρ]ίσατο πεο Ἰαῦθ- 

τεῖ αιιο ΓΕΓΠΙΟΠΕΠΙ εκἰεηἀετεῖ, Ῥγορε αἀάΙάΠ. Οείεγιπι 

Πσαγαταπι ΠΙΔΠΙΙΦ ΟΠΠΠΊΗΠΙ 4πβε ἀο]οτῖς πιαχίπιε νασιια ε[[ε 

πιπο ἃα πιε ρτοπυποϊαίυτ, {ρίαπι ασοιχαίε ποτέ εἴἶασι 

απίσαπφαε Πα]υδηιοί ατ[ῖδ ορεγηπι Ρε] [απε, Π Ίαπο 

ογαίοπεπ1 Ῥετεερετίηϊ, 1ηιε ροΙ[Παναπα απο ρε; [ε γε- 

τ1{αἴεπι ασπο[σαπί. ΟΡρβτίησὶί νεγο επ οροσίεί, απ ᾳπεπι- 

οµπααε Ί γαπα εχρ]ῖσαί εἰ απο[οτῖς Γεηεεπίίαπι εἴ τεἰ ΡΓο-- 

Ροῄίαθ νεσ]ίαίειι ἰπου, ἵπ απἶθας ἀπρία εβ ρτορίεγ ο{- 

ουτ]ίαίεπι αιοἰογῖς [επίεηεα, Οιποά νετιπι εΠ, τά ἰπεγὶ 

οροσίεξ: {ο επίπι εἰ ἀῑ[οεπιῖθας οογίείαν αἰ]ίας. Ἠπαπο 

Ιῖταχ Γοοριιπα 1π οιπηῖδας εχρ]ΙοαΗοπίθας {εγνονε ΠΙΙΠπΙΗΣ. 

Νοππυ]]! εσρ]απαίοτες εἰῑαππ[Π νε]πί ἐρίαπα α[εφπί, Ἡε- 

απεαμέ, αἱ ααἲ ορεσαπι αγ Πηϊί εκρετίεν εἰ αἆ [ορ]μίή- 



ΚάΤ’ 1ΠΊΡΕΙΟΝ ΒΙΒ4. ΣΠΟΜΝΗΊΜΑ Τ. Απ9 

Εὰ, Οµ8τί, ΧΠ. [49.1 Εὰ. Βα[. Ύ. (605.) 
πόµενοι καὶ γἐνηθένιες οἱ καλούμενοι λογικοὶ ἑατροὶ, δι οὓς 
καὶ οἳ καλώς χρώμενοι τῷ λύγῳ παρὼ τοῖς ἰδιώταις ὑπο- 

πτείονται. τούτων μὲν δὴ χρὴ μµεμνῆσθαι, κἂν ὀλιγάκις 
λέγονται, μεταβαίνειν δὲ δὴ καιρὸς ἐπὶ τὰ συνεχῆ τῆς προ- 

κειµένης ῥήσεως. ὥσπερ τοῦ τε ὑπτίου καὶ πρηνοῦς ἄνα- 
δυνώτατόν ἐστι, καθ᾽ ὃ πλείστῳ χρόνω τοῦ βίου συνειθι- 
σµένοι σγεδὸν ἅπαντές εἰσι' προσχωρεῖ δὲ καὶ τοῦτο τῷ 

τῆς ἐκτάσεως' ἐν τούτῳ γὰρ τῷ σχήµατι πλεῖστον χρύνον 
ἔχειν δυνάµεθα τὰ σκέλη μὴ µεταβάλλοντες. ὅτι δὲ καὶ 

ἄναγκαῖόν ἐστι μὴ μεταλλάττειν εἰς ἕτερον ἧττον ἀνώδυνον 
ἐν τοῖς περὶ μυών ᾿ὑπομνήμασι δέδεικται, μετα τῆς οἰκείας 

αἰτίας (ιεταβαλεῖν, οὐκ ἀποδείξεως, αλλ ἀναμνήσεως 2ρ4δει, 

καθάπερ γε καὶ ὅτι διὰ ταχέων ἐπανερχόμεθα πάλιν ἐπ᾽ 

αὐτοῦ. τὴν δ᾽ αἰτίαν οὐκ ἀναγκαῖον λύεσθαι µακροτέρου 
λύγου δεομένην" ἄμεινον γὼρ αντὶ τοῦ τὴν αἰτίαν εἰπεῖν, 

ἕτερόν τὸ χρησιμώτερον τοὺς γέους ὠφελῆσαι, μετὰ τοῦ 

φυλάττειν ἀκριβως τὴν Ιπποκράτους γνώµην καταλελεγμέ- 

σαπι Ρρεγῖϊῖαπι ἀε[εοίαπες απίᾳαε ΥετΡο {επίς πιε(]οῖ νο- 

σαπίαγ, ενα[ετίιηῖ, οῦ απο εἰῖαπι οί ταίῖοηΏε ρτοβε πέπη-- 

ἔασ, εο5 νι]σις Ἠαρεί Γἠ[ρεοίος, Ηαρο Ρτο[εοίο πιεπιϊπ]{ῇθ 

πεσείε εΠ, εἰαπιῃ ραποίε 1π ογαϊϊῖοπεπι οααπί.  ἆ8πι 

γεγο εππ]σταπάϊ ἵεπρας ει ποΡῖ αἆ Ρτοροβίαε ογαβ1οη15 

“ΤΘΕΠΟΓΕεΠΙ αοοε[ασῖ. Οπεπιαάπιοάαπα Ππίεγ Γαρίπαπι εἴ ΡΓο- 

παπα Παδίτας πηῖπιο ἀο]οτοπι οχοῖίαι, οιιί Ρἰαγιπο νῖίαρ 

ΤΕΠΙΡΟΤΕ Ῥ8επε ΟΠΙΠε5 εοη/[αεΙῖ Γαπε, Τί εἰῖαπι Μο αἆ εςκ- 

ιεπῃοπίς ογατασι Πριταπι αοσεάῖῖ, Τη Ἠαο επῖπι ρἱαγίππαπι 

{επιρας εγαγα Ἱπιπιπίαρ]]ία 6ΟΠΙΊΠΕΥΕ Ρο[ωπας. Ομοά αα- 

τεπα εἰίαπι πεςε[ἴανΙαπο ποπ Πί 1π αἰἴοταπι Ἰαδίίαπι πιῖπιας 

"άο]οσῖς νασπαπι ππεπιῬγαπι Ἱππππίατε, εί ρτορτῖα ἀεπιοπ-- 

"Βταί(ἴοπῖς οαυία Ἱπ οοππιπεπἰατιϊς 4ᾳε πια[ου]ῖς ἀεπιοηβτανί- 

πηὰ5, 14 ποπ ζειποπ[γάοπειι, [εά οοπιπἹεπιογαΜΙοηεπι ἆ46- 

Πάεταί, αἀεπιαάπιοάσαι εἰ 1]]αά αασά οε]εγίετ αἆ εαπἆεπι 

Ὀμαβίίααι τατ[απι τονεγίαπιας. ΑΕ σα μ[απι αρεσίτε πεςε[[θ 

που εΒ, ααὐπι Ἰοησίογεπι οταΙοπεπι Ρο[υ]εῖ, Θδαΐϊας επίπι 
εἴι [εεναία Ἡϊρρουτα(ῖς αἆ πήβαεια ΓεητέηΙΙα Ρο οαμ[θθ 



00 Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ το ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 
Εά. 0αῦτ, ΧΠ. [69. 90. ] Ρά. Ρα, γ. (605.) 
νην πρὸς ἡμών ἐν ταῖς πιρὶ μυὼν μινήσεσιν. ἐν 7ὰρ τῇ 
τοῦ βραχίονος πρὸς τὸν πῆχυν διαρθρώσει τὸ κατὰ φύσιν 

ἐσεὶ σχῆμα μέσον τῶν ὑπερβολικῶν ἑκατέρου, καθ ὃ μήτε 
ἐκτέειναι μήτε κάμψαι μᾶλλον ἔτι δυνάµεθα, καὶ φαίνεταἑ γε 

τυγχάνον τῆς σαρκὸς τῶν ὁστών γυμνουμένων ἢ τοῦ πήχεος 
βαθμοῦ, Ἡν ὀρίζουσιν αἱ δύο κορῶναι. πἐεπληρωμένη δὲ 

καὶ ὡς ὑπὸ τῆς γιγγλυμοειδοῦς τοῦ βραχίονος περιφερείας, 
ὴν οἳ µέσοι περιλαμβάνουσι κύνδυλοι. κατὰ δὲ τὰς ἐσχά- 

τας ἐκτασεις 1 ὄπισθεν κορώνη τοῦ πήχεος εἰς τὴν ὀπίσω 

βαθμίδα τοῦ βραχίονος [90] ἐμβαίνουσα, καθάπερ ἡ πρό- 
σθεν ἐν ταῖς ἐσχάταις καμπαῖς καὶ ὅσοι φίσει Θατέραν 

ἔχουσι τὴν ὀπίσω κοιλύτητα πλέον τῆς. ἄκρας ἐκτάσέεως εἰς 

τὴν ἐκτὸς χώραν απάγουσι τὺν πῆχυν, ὥσπερ αὖ πάλιν οἱ 

τοῦ προσήκοντος ἐνδεέστεροι οὐκ ακριβώς ἐκτείνουσιν. ὣς 
δὲ αἱ Κατασκευαὶ τῆς διαρθρωώσεως οὐχ ὅμοιαι πᾶσίν εἰσιν, 

οὐδὲ ἁἀκριῤεις ὅροι τῆς ἐκτάσέως ἐπὶ πάντων, οὕτως οὐδὲ 

εχρ]/σαίίοπο απᾶ ααἰάφπαπι τας Ῥτοίεντε, φιοά Ί1νε-- 

Ὠ]ῦα5 εομ/{εταί, 4παε οαηία α ποδῖδ Ηρτο 4ε πιοία πιν/{οιι- 

Ίογασι οοη[οτιρία εΠ. ἈΝαπι 1π Ἰπιετί οὐπι ομδίίο αγἰῖ- 

ου]αϊίοπε Γεουπάαπι παίατθπι ϱβ Μαδίίας Ιπίετ εχοεάεμΓίαπα 

εχίΓεπιοτΏπι Ηίτήπιᾳαε πηεά(αδ, πίτα Ύπεπι πε(αε πιαππι 

εχἰεηάστε ηε(ῖε πιασίφ εἰἰαπιπΏπῃ Ποείετε Ῥο[ἴαπιμς, Αί- 

ας αρρατεῖ οοπἰ]ηρίίαιε ορια οαγΠε παφαἰῖ ααἲ ου 

οανϊίαίε, παπι ἆάαε οογηῖοες οἰτοιπι[ογιδαπί,  Οοπιρ]εία 

νεγο ε[ὶ εἰϊαπι πιοᾷο αιποάαπι οαχά]ηαίο Ἰαπιεγὶ απιβ]ῖα, 

4 επι πιεᾷΙ οοπἀγ]ὶ οοπιρ]εοίαπίασ.  Ἰω εχἰγειιῖς εχίοπ-- 

Ποπίρας ροβεγίος ουὈΙΙ οογπὶκ Ῥο[ιετίογεαπι λαπιεχί οἳ- 

νιίαίεπι Γαβί:, ααεπιαζπιοᾷυπι αΠηΙεΓΙΟΣ ρεΓ εχίγεπιης Πεσ]ο- 

ηθς αΠΙΕΤΙΟΓΕΙΠ,. ΘΟπαἱοαηφιθ ΥεΓο αιεγαπι Ιαβεηί α παιΓᾶ 

Ροβεγίογεπι οαν]αίεπι [αι εκἰεπῄοπε α]{εγίης αὐ εχίε- 

11οτε(η τεσίοπεπα οπυίαπα τεάμοιηϊ; ααεπιαδπιούάμπι «0Π-- 

ἵτα αὐϊ ρατοῖ5δ παπι, ἀεοεαί οαν]ταίεπι [ου μηίασ, ἨοἨ 

Ρίαπε ουρίίμπω εχίοπἀωπί, Ὁε αιίεπι αγιοα]α[ιοπί5 [ἴτα- 

οἴμχαε ποια οπιμΙβΗς Γαηε Επι]]εδ πεαπθ οεγίαε 11 οπιηῖθα5 

εχιεη[οπμίφ οἰτοιω[ογίρίίοπες, [ο πεφμε πιεδίωπι ἴάετα επί 
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Εὰ, ματι. χμ. [9ο] ἘΕὰ. Ῥα[,. Υ. (605.} 
ἡ μεσίτης ἡ αὐτὴ πᾶσιν ἔσται. ὅταν οὖν τὸ µῆκος τῆς 

ἄκρας ἐκτάσεως καὶ κάµψεως σχῆμα κατὰ φύσιν εἶναι λέγο- 
μεν, οὐ καταχριβωμένως, ἆλλ᾽ ἐν πλατεῖ νοεῖσθαἰ σε χρὴ 

τὸ µέσον τοῦτο, καλεῖ δὲ ὁ “Ιπποκράτης αὐτὸ κοινὀν' αλλ 
ὥσπερ ἀδύνατόν ἐστι κατα τὸ ἀκριῤέσεατον ἐν µέσῳ σχή- 
µατι καθιστάναι τὴν χερα, καθ ὃ μηδὲ βελόνης πάχος 
ἐλεῖν ἢ προσθεῖναι δυνατὀν ἐσειν, οὕτως οὐ χρὴ µέσου τοῦδε 

πὀρῥω σχηματίδειν τὴν χεῖρα,. κατα τοῦτο γὰρ ὁ τεχνικὸς 
στοχασμιὸς τοῦ μὴ τεχνικοῦ διαφέρει, τοῦ μὲν τεχνικοῦ 

"πλησίον ἀφικνουμένου τῆς ακριβοῦς συμμετρίας, τοῦ δὲ 
ἰδιώτου πλεῖστον ὅσον ἐνίοιξ σφαλλομένου. δύναιτο ἂν οὖν 

καὶ κατὰ ποῦτο ὁ “)πποκράτης συμβουλεύέιν τὸ ἐγγὺς τοῦ 

ἐγγωνίου σχήματος φυλάττειν, ἐγγώνιον μὲν καλών τὸ κατ 
ὀρθὴν γωνίαν, αξιῶν δὲ στοχαζοµένους ἡμᾶς αὐτῆς μὴ πὐθῥω 
τῆς αἀκριβοῦς ἀφικνεῖσθαυ συμμετρίας. Ὁ δὲ ἔφην ἐγὼ δι- 
δάξειν τοὺς νέους χρήσιμώτατον ἐς τὼ παρόντα καὶ δὴ 

φράσω, µεγίστην ἐν πᾶσι τοῖς κατ ζατρικὴν δύναμιν ἔχειν 

1π ΟΠΙΠΙΡΗ6, Όπατε απππι ΓΠπ1π]βθ εχἰεη[ιοπῖ εἰ Πεσίο- 

πΙ8 Παδιίαπη Γεουπάμπι παίυταπι ε[ε ἀῑοῖπια, ΠΟΠ Ρίαπε 

αἆ ππραεπι [εά 1η ]α(πάϊπε πιεάίωπι Ίοο ΠΡΙ ἀπίε]]ῖσει- 

ἅαπα εΠ, αποᾷ «ΟΠΙΠΙΗΠε Υοσαί Ηἱρροοσταίε». Ύεταπι απεπι-- 

αἀπιοάππι Ἱπιροβαβί]ε εβ {η ππεάἰο Ἱαλδίία ππαπααι εχηαϊ[- 
Γ[πμιο οοἱ]οσατε, οαῖ αοϊομ]αο οτα[Πιμάίπεπι ἆειπετε αιιΐ 

αάάεγε πεαΙεαδ, {1ο πιαπας αἳ Ἠοο πιεάϊο ΠΟΠ Ρτουυ] Πρι- 

γαπόα εΠ. Ομαβπποῦγεπι ατιοίο[α οοπ]εείπτα 4 αγ] εχ- 

Ρετίε ἀῑΠετί, αιιοά αγ[ϊβοϊο[α αἆ εχουΙβίαπι οοπιπιοάεΓᾶ- 

ΊΙοπεπι Ρτορε ἁοοεάαί, Ιάϊοίᾶαε ΥεΤΓοΟ αυαπι Ρ]ατίπιαϊη ΠΟΠ- 

ΠΠ ΙΑ οετγεί, ῬΡο[βεί Ιίαιμε Ηἰρροεγαίες [ας τα 
βταϊῖα ἀἆοοεγπετε Ώσιταπι Ρτορε απηβι]αγεπι [εγναπάαπι ε[ε, 

βπρυίαγεπι νοσᾶ8η6 Ύπαε αἆ τεείαπι ε[ απραίαπ, αἱ ου 

πο 1ρίαπι οοπ]εοίατῖς ποη ῥρτουι] αἲ εχηι][ία οοπιπιοἆε- 

χαϊϊοπε οοηΓεφμίηχος ε[Πε οεπ[εαί. Ἐσο νετο φιοᾷ Ργο- 

Τπ]] ππε Ίανεπε ἀοοίισαπα ππαχίπιας Π{1]Π(αἰῖς Ῥτο[εοίο εκ- 

Ροβίατυς Γαπι, οοπ/αεἰπάίπεαι πἰπιίγαπι θά οπιηία ἵπ πηο- 

ἀῑεῖπα Πία πιαχίπιαϊι {αου]ίαίεσα Ίαδετε, τί ἀρία α Ρταθ- 
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τὸ ἔθος, ὡς ἐπίκτητον αὐτὸ φύσιν ὑπὸ τών κ μάς ἰατρῶν 

ὠνομάσθαι. φαίνεται δὲ καὶ /πποκράτης ἐν τοῖς ἀναγκαιο- 
τάτοις σκοποῖς ἀξὶ τιθέμενος αὐτὸ καὶ δύναμιν ἔνδείξεως 

ἀπονέμων δευτέραν, ἐπὶ προτέρας δηλονότι τοῦ κατὰ φύσιν 
ὑπελάσσω εἶναι τὴν και αὐτὴν ακριβώς ἰδέαν σχήματος, 

ὡς ἐπὶ πάνιων τῶν καμνόντων ποιεῖσθαι, αλλ ὑπαλλαάττειν 

ἐφ᾽ ἑκάσιου τοῖς ἔθεσιν,. ὁ μὲν οἰκείως ἐνίους μὲν ἑώρων 

δι᾽ ὕλης ἡμέρας καθηµένους, ὕσου τέχνας ἑδραίας ἔχουσινι 

ἐνίους δὲ ἑστώτας ἢ βαδίζοντας. εὔλογον οὖν ἔδοξέ µου 

μᾶλλον ἐκτεταμένον σχηματίζειν τὸ σκέλος, ἐφ᾽ ὧν εἴθισταυ 
πλείστῳ χρόνω τοῦτο ἔχειν τὸ σχῆμα, καθαπερ καὶ ἧττον 
ἐκτεταμένον, ἐφ ὧν ὃν ὅλης ἡμέρας κέκλιται, καὶ τῇ πείρᾳ 

µεταβασανίσας, αὐιὸ τοιοῦτον εὗρον ὑπαρχειν, ὁπυῖον καὶ 

ἤλπισα. καὶ περὶ τῶν χειρῶν κατὰὸ τὸν αὐτὸν λόγον δεῖ 
(696) μὲν ἐγγὺς τοῦ ἐγγωνίου σχήματος χρῆναι σχηματί- 
δειν αὐτας, ἀλλὰ εἰς τὸ μᾶλλόν τὲ καὶ ἦειον ἐκ τῶν ἐθῶν 

λαμβάνει τὴν ἔνδειξιν. ἐπεὶ δὲ καὶ διὼ τῆς πείρας ἁπάσας 

τὰς λογικὰς οἱ ἄνθρωποι ἐπινοίας κρίνουσιν, ἐμαρτυρήθη 

Παπ [Ππιῖς πηεά]οῖς Ἠπαίαγα 34 [οἰδίία ποππαία Πί. Αίφαοθ 
νἰἀείαχ ἨἩἱρροογαίε [επιρες {ρίαπι 1πίεγ [οοροδ ππαχίμπε 

ηθοε[Τατίος Παϊίπετο εί 1ρί [εοιά μπα Ιπά]οπί]οπίς ἱπρεστίαπι 

τίρμετε, 1άᾳπε ρτιοτί νιἀε]ῖοεί Ππά]οβΙοπῖδ α παίυητα Ρε- 

Είπε Ἱπιρεγίο Ἱη[εγίης ε[ῇε εἰ ρεγ [ε ΠαβΙίΗ5 ΓΟΓΠΙΔΙΗ, πεππρθ 

1π ΟΠΙΠΙΟΗ5 αερτοίῖ5 Ππίγοάιοετε, 1πιο Ργο ου]άδφαε οοη- 

Γμε(αάιπ]ρα5δ ρε] ναχίαε, ἈΝοπημ]]ο αμΙάαπω αππ]ος 

νι ἰοίππα ἀῑεπι Γεάεπίες, αἱ ατγίες [εἀεπίατίαν ῬΡτοβίει-- 

ἵωτ, ιοδάβπι γετο [αηίες ααῖ απιρα]απίεδ; αχ πιεχῖῖο 

οεη/[ι1 ερο πιαρίς 15 εχίει[απα οτμ5 Πσαχαπάαπι ε[Πε, α αἱ 

Ρ]ΩχΙπιο ΤΕΠΙΡοΓΘ απο {επεχε Πριταπι οοπ/[αεγεταπί, 4 επι- 

αἀπιοάμαι οοηίγα ππῖπας εκἰεηίαπι ουἴραθ απῖνεγ[απι ἀῑεπι 

οτυς «ἱ[οαὈιωί. Αίᾳαπε εχρετπεπίο τε οοπιρχοβαία Ἠαπο 

Ἱρίαπι οοπιρετί ο Ιαίεπι [ρεταν], Ὀο πιαπίρας 4ποφιε εᾱ- 

ἀεπι ταϊῖοηε ἀἰοεπάππι εβ, Ρτορο απσαἱαγεπι Πριταπη 1ρ[α8 

{ογπιαπάας ε[[ε, Γεά αἆ απσα]ηπι οβία[ογεπι νεὶ αοπίίογεπι 

εκ οοιπ/[αείμάιπίδας [απεπάαπι ΙΠάΙοΒΙΙΟΠΕΠΙ. ΌΟυία γετο 

οπιπῖα ταἰ]οηῖ Ἱηγεπία Ποπιπθθ εχρετἰπιεπίο ἀῑ]αδισοααῖ, 



Κάῑ'’ ΙΗΤΡΕΙΟΝ Β1Β4. ΤΠΟΜΝΗΊΙΑ Γ.  ϱ803 

Ρ4. Όμασι. ΧΠ. [ο0. 91] { ν Εὰ. Βα[. γ. (696.) 
το πράγμα, βεβαίαν Ίδη την πρὀγνωσιν ἔχον οὐδὲ τοῦτο 

ἐφθύνησαν τῆς εὐρέσεως. ὑπὸ πάντων οὖν τῶν φίλων βα- 

σανισθὲν τὸ Θεώρημα βέβαιον δη γέγονε Ζρησιμώτατον 
εἰς τὰ τοιαῦτα, καὶ τὸν πποκράεην τοίνυν εἴπομὲν ὑπαλ- 
λάετειν μὲν ἀξιοῦν τὸ ἀκριῤβὲς ἐγγώνιον σχῆμα τῇ διαφορᾷ 
τῶν ἐδῶν, τὴν αλλαγὴν δὲ βραχεῖαν ποιεῖσθαι, τουτέστιν 
ἐγγὺς τοῦ ἐγγωνίου σχήματος. 

«β.. 

Γο1] ᾿Εν δὲ τῇ µεταλλαγῇ ἐκ διατάσιος ὅμοια ταῦτα ἔχου-- 
σιν, εἰς ἕξιν ἢ θΘέσιν μύες, Φλέβες, νεῦρα, ὁὀστέα ἢ 

μάλιστα εὔθετα καὶ εἴσχετα, 

Ταῦτα καὶ πρὀσθεν εἴρηται, κἀἂν παντελὠς αὐτὰ περιέ- 

λου τις, οὐδὲν ᾖἡᾖ διδασκαλία βλαβήσεται. συμβαίνει δὲ ἐν 

τοῖς τοιούτοις βιβλίοις, ὅσα πολλῶν πραγμάτων ἑρμηνείαν 
ἔχει δια βραχείας λέξεως, ἄλλως καὶ ἄλλως ἐνίοτε τὸν 70α- 

Ργορίεγεα ᾳπδε χε ΓεβΙπιοπίο οοπιρχοραία εῇ, Ίαπι οεγίαπι 

Ργαεποίίοπεπῃ Ἠαβεί, Ίαεο Ἰωγεηία πηῖηῖπιε περαπίεπι. Τία- 

4πε Ίου Ριαεοερίαπι αΏ αἁπιῖοῖ οπιη]θας εχρ]οταίιπι σπα 

οοπῇαπς αἆ Ἰαεο ἵπ παπι Ίαπι χθοερίαπι ε{[. Ἐχρο Ηιρ- 

Ροοταίεπα ἀἰκίπιας νο]ι][ε ᾳαοφαθ Παβία αηβυ]αίαπι Ῥχο 

οο/[πεἰμάΙπεπι ἀπΠεγεπ{115 Ππιπιμίαγε, πι ἰαίΙΟΠΕΠΙ νεγο εχί- 

βυαπι, Ίου ε[ Ῥτορε απρι]αίαπη {ογπιαπα οοη/[ίπεΓθ, 

ΧχΧΙΙ. | 

“4ἱ ἵπ πημιαξίοπε επ ἀἰεπ[ιοπε αἆ Ἱιαδίεμπι αμὲ ρο/[μγαπε, 
Ἰαεο [ε Παδεπί [πι]ία, ππι[οµῖ, νεπαε, πεγνὶν ο[]α αμε 

πηααϊῖπιε ὄεπε ρο[ιία εἰ δεπε [βμταϊαν 

Ἠαεο [ωρεσῖμς εἰἶαπι ρτοπαποϊαία Γαπῖς { οιῖς απ{επα 

εα Ρτοχ[ως ἀεἰγακοεῖῖ, ἀοοἰχίπα ΠΟΠ Ἰαεάείωτ. Αοοϊάῖ δηῖπα 

ἵπ Ἠα]ακηιοςί Ηυσῖς,. αῖ γεγαα πημ]ίαγαπα ΠΠ {εσργεἰαΙ1οΏ ΕΠΙ 

Ῥτενί ογα[Ιομε οουμεηί, αἰίες αἴφμε αίες Ιπίετάμπι αιι- 
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ΚΕ. Οµασε. ΧΠ. [01] β Εὰ. Βα[. ἥ, (006.) 
σφέα τα αὐτα πράγματα Υθάφει», έαυι ὃν σκοποί ́ 4ενον ἡ τενὸ 

λέξει χρήσεταε μᾶλλον, εἰθ᾽ εὐρόντα τὸν βιβλιογράφον ἐνίας 
. 3 -” - ’ ’ 1 

μὲν αὐτῶν ἐν τοῖς µειωποις γεγραμμένας, ἐνίας καὶ κατὰ 

τοῦ µέτώπου, πάᾶσας έγραψε τῷ ἐδάφει τοῦ συγγράµµατος 
3 - ’ .ς δό ' ”. 9 - ι - 
ἐν  καλλιστα τάξεν δόξουσιν ευλογως ἐγκεισθαι. τὸ γουν 

κατὼ τὴν προκειµένην λέξιν δηλούμενόν ἐστι τοιοῦτον. πλείο- 
” ο υ - - 4 

νας ἔφην είναι καιροὺς τῷ Θεραπευομένῳ. πρώτον ἐν ᾧ 

πραγίνεται πρὸς τὸν ἐατρὸν ἔν τινι σχήµματιε πάντως έχων 
9 ᾽ , - 3 ε. ” ε κά ΄ 

το πεπονθος µέρος" εδ ἑἕξης αλλον, ἐν ᾧ κατἐσκευασθαυ 

τοῖς ἰατροῖς ἑαυτὸν παρέχει γνωσομένοις τί τὸ τὲ συµβεβη- 

κὸς αὐτῷ πάθημαά ἐστι, καὶ τίνος ὀεται παρασκευῆς εἰς 

Φερωαπείαν ' εἶθ ἕξης ὁ τῆς τούτων παρασχευῆς χρόνος καὶ 
΄ ᾿ . « - Ν , -” . υ - 

µετ᾽ αὐτὸν ὁ τῆς διατάσέως, εἶτα μετὰ τοῦτον ἐπὶ μὲν τῶν 

καταγµάτων ὁ τῆς διαπλάσέως, ἐπὶ δὲ τῶν ἐξαρθημάτων 
. - ιτ 3 « ” , - “ 

ὁ τῆς ἐμβολῆς, εἰθ᾽ ὁ τῆς ἐπιδέσεως μετὰ τοῦτον, ὕστα- 
. ’ ε ” 3 , . ΄ ῃ ᾽ 

τος δὲ πάντων ὁ τῆς ἀναλήψεως μὲν ἐπὶ χειρὸς, ἀποθέσεως 

δὲ ἐπὶ σκέλους καὶ τῶν κατὼ γώια καὶ κἐεφαλὴν χωρίων. 
ες σα ”, 3 -- , ρ. ,. Δ 8 ” . 

ἕξιν οὖν εἴρηκεν ἐν τῇ προκειμένη λέξει παρα τὸ ἔχειν την 

οἴογεαι τες 1ρ[ας [ογίθετε, {[ε [ρεοίαπίεπι απ] θα ἀῑο]οπῖ- 

Ῥμς 1ρίε πιαρῖ Πί αυτα; Ῥο[εα Πνταγίαπα ΘΑΤΗΠΙ Ποῃ- 

πη]]ας 1π πιαγβῖηῖραςδ, ποΠΠι]]ας εἰἴααι ἵπ {γοηπίε [οπῖρίας 

οοπιρεγ]Τε εἰ υπ]νεγίας ἵπ Πβι {απάο οοπ[οτρΗΠε, απο 

Ροιἱ[ππιαπα ογάϊπε Πππεε]ίο Ἱπιρο[ίας ε[[ε 1ρίε οεη[αεγῖξ, 

Οαοἆ Ιβίίας 1π Ρρτοροβία οτγαϊῖοπε ἀεο]αγαίας, 1 ε]ηδπιοάί 

εΠ. Ῥίανα ἀῑκίαιας ε[[ε οπγαπἆο 4εΡΤΟ ἴΕΠΙΡΟΤΑ. Εγιαπι 

αεοε[ιοηπῖ 4πο αἆ πιεάϊίειπι αοοεΙί απὶ αἰἴφπα ἵπ Ώδατα 

Ρατίεπι αΠεοίαπα Ῥγονίις Ἰαρεί. Αἰἴετιπι ἀείπάε ἀεά[ί]ο-- 

ηῖ 4µο [ε[ε πιεδϊοῖς εχ]]ρεί, αἱ 1ρΠ αΠεοίις αοεἰἀεγῖῖ 

εἰ «μα ργαεραΓ8ίΐοπε αᾱ οιταίοπεπι ορυς Γαεπῖ οοσα[ἑμγ18. 

Τετίῖμπι ἀείποερθ ριαεραταἰ]οπῖ5 6οτπι ε[ὶ {επιρῃς. Ἡαῖο 

ΓΠαοσεδῖί ροτγεςἰ]οΠί8, ἃ 41ο πιος ἵπ {ταοιατῖς απἰάεπι οοπ”- 

Γογπια[{οπῖ5 ἱεπρας; {π Πηπαἰἰοπίριι γετο τερο[(1ομῖ», Ρο[ϊ 

ου Ι]]αά ἀθ]ίσαίίοπῖ. Ῥοβγεπιαπα ἀεπίᾳαε οπιπίαπι Γα[- 

Ρεη[ιοπῖς ααϊάεπι ἴπ πιᾶπα, ἀ4ερο[ίϊοπῖθ γεΓο Τεπιογα [15 

ἵπ ογυγε εἰ ἵπ ἀοτίί εἰ οαρῖῖ τερίοπίραθ {επιρας εχίῖ. 

"δξιν Λαδίιωπι Ίἴαηας Ρχοπαποϊανί!ε {π ΡχοροΠίο παρὰ τὸ 
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ἐν τῷ μετὰ τὴν ἐπίδεσιν καιρῷ πατάστασιν τῶν ἐπιδεδεμέ- 

γων. ἀντιδιήρηκε δὲ αὐτῆ τὴν θέσιν ἀποτιθεμένων ἢ τριών 

γιγνομένων, ἅπερ ἐστὶ τὰ σκέλη καὶ }) πεφαλὴ καὶ ἡ σύµπασα 

ῥάχις, ὡς τὴν ἔξιν ἡμῶν ἀκούσωμεν ὡς ἐπὶ τῶν ἄλλων, 

οἷον ἐπέ τε κλειδὼν καὶ χειρών καὶ πλευρών, ἀκρωμίου τὸ 
μαὶ ὠμοπλάεης καὶ γένυας ἑκατέρας καὶ εί το ἄλλο τοιοῦ-- 

τον, ᾖῥούλεται 790 ἐν τῇ µεταβολῇ τῶν εἰρημένων χρῇῆναυ 
τὰ πεπονθότα µόρια, τὰ μὲν κεῖσθαι καλώς καὶ ὅσα δύ- 

ναταί γε Φεῖναι, τὰ δὲ δέχεσδοι καλως, ἃ μὴ δύναταυ τι- 

Φέναι. εὔθετα μὲν ὠνόμασε τιθέμενα, εὔσχετα δὲ τὰ ἄλλα, 

τὰ μὲν γὰρ ἄλλα πατὼ τοὺς εἰρημένους αὐτῶν ἐστιν ἔτεραν 
κοινὸν δὲ ἐν πᾶσιν ἓν ταυτὀν ἐστυ τὸ κατὰ φύσιν σχῆμα 

ποῦ µέρους. ἀποθλέπειν οὖν εἰς τοῦτό γε κελεύευ στοχαξό- 
µενον τοῦ τὲ τελευταίου καιροῦ την /εγονυῖαν ἐπίδεσεν φυ- 

λάττοντα ἔν χρύνῳ πλείονι. ἐὰν οὖν ἔν ἄλλῳω σχήµατυ τὴν 

ἐπίδεσιν ποιησάμξνου μιΣταβάλλωμιεν εἰς ἄλλον κατὼ τὸν ὕστα-- 

τον καιρὸν ἢ Οέσις ὑπαλλαχθήσεταυ τῶν μυῶν καὶ τῶν 

γεύθων «Καὶ τῶν φλεβὼν, Μαὶ. οὔτε εὔθετα οὔτε εὔσχετα 

ἔχειν α νετρο Ἠαδετε, αποᾷ εο Ρο ἀεΙσαβοπεπι {εππροτε 
Ρετῖαπι ἀενιποιεπάατυπι Παίαπα οοπ]πεαί, Ἠπῖο ο τερῖοπε 

Ῥο[ίυχαπα ορρο([αῖῖ ρατίαπα ἀερο[ίαχΏπη Ύ1αε 1165 ημΠΙε- 

ταπίαχ, ογχα, οαρΏυῖ εἱ ἴοία Γρίπα, Όπατο Πο Μαβιταπι 

ποβχΏπι πιεηίε ρετοἰρίεπια», «πεπιαάπιοάσπαι 1π οειεγῖς, 

αα]ῖς ἵπ εἰανίοα]ῖς, πιαπῖθας, Ιαἴονίρας οἱ [οαρα]δ, υἱτῖς- 

απε πια] εἰ { αμα ρατφ {ἱ Πα]αβπιοάί, Ἠεοεγηῖῖ εΠῖπη 

ἵπ επαγταίασαπα Ῥαγίμπα πιμίαίοπε ποπΠμ]]ας τεοίο Ίαοστο, 

ᾳπαρ πΙπΙγαπι Ῥοβίαχαν [αὐΐτε ᾳαεπηῖ, εἂδ ρεΓΡρε]]ε οοπ” 

επεπάαφ ε[ζε, Όπαε ρατίες οο]]οσαίαε Γαηΐέ, εα5 Ῥε]]ε ρο- 

Πίας ποπαϊπανϊί, Ῥεπε γετο Πσυταίας, αἰίαδ. Οείετας παπι- 

ᾳἩε Ρτο ἀῑοίογαπα {επιροχμΠι χαίῖοπε ἀϊνετ[αε [μπί. ϐΌε- 

ἵεγάπα οοΠΩΠΙΗΙ5 1Ππ οπιπΙρᾳδ ππας εί Ιάεαπι ε[ παϊατα]ῖβ 

ραγίῖπι Παίας, αἆ Ύπεπι ευπι 1η[ρίοετε ]αβεί, απῖ ἀπίεστό 

επιροτο {αείαπη.. ἀε]ραιίοπεπι. ἀπιίας Γεγναπάασι σοπ]{οἶῖω 

Φἱ Παπιαιε αἰίαπι Ώρατα ἀειραίίοπεπι [ταχετίπιας, ἵπ αίαπι 

ᾳἩοααε ρο[τεπιο ΤΕΠΙΡΟΓΕ πια{[ου]οχαπα, πεγνογαπα εἰ γε- 

Ο6ΑΙΕΝΤΦ ΤΟ. ΧνΙΙΙ, ΡΛΗδ 11, [τι 
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έσται, τουτέστιν οὔιξ καλῶς ἀποκείµενα οὔτε καλῶς ἄνει- 

λημμένα. 

κ}. 
[92] «ιάτασις μάλιστα τὰ μέγιστα καὶ πάχιστα καὶ ὁμαλὰ 

καὶ ὕκου ἀμφότερα. δεύτερα ὧν τὸ ὑποτεταγμένον, ἧκο- 
στα ὦν τὸ ἄνω. 

. , Π ; , ος Ν ϱ 

24 διατασις, φησὶ, μάλιστα γίνεταυ κατ ἐκεῖνα τα μµό- 

ρια, καθ᾽ ἅ µέγισια καὶ πάχισιά εἰσι τὰ ὐστᾶ καὶ τὰ περὶ 
3 π ’ ς ι 

αυτα σωµατα, τουτέσειν οἳ μύες. οὗτου γάρ εἰἶσιν οἳ µαλι- 

στα κατατεἰνεσθαι δεόµενοι, διότι καὶ μάλιστα ἀνασπᾶσθαι 
ε] - ”, ν ” ῳ 

πεφύκασιν ἐπὶ τὰς ἑαυτῶν κεφαλάς. ἔστι δὲ τοιοῦτον µό- 
ϱιον ὁ μηρὸς, εἴθ᾽ ἑξῆς βραχἰων καὶ κνήμη καὶ µετ αὐ- 

λ ω - Ν ” .. “.ς 3 

τὸν ὁ πῆχυς, εἶτα τὰ κατ ἄκραν χεῖρα καὶ πύδα, ἐξαιρο- 

µένων ἐν τῷ παρόνιι τῶν κατὰ ῥάχιν. αλλα καὶ ὕκου, 
3 - ΄ . 3 ” ’ 3 . -” 8 κ 

φσὶν, αμφότερα τὼ ὁστᾷ πέπονῦεν, ἄλλα μᾶλλον χρὴ δια- 

τείνειν ὡς ἐπὶ πήχεος καὶ κερκίδος. ἠἥκισια δὲ, τουτέστιν 

ΠΈΤΗΩΠΑ Ροβίπτα παπίαΡ]τας πεαιε εἶϊαια εταπί Ῥεπε ἀ1[ρο- 

Πία πεφιαε Ῥεπο οοπ{ογπηαίᾶο 

ΧΧΗΠΙ. 

Ὠψεέοι[ο ππακίπιε ἀεοει πιααίπια, ετα[[[πια, αεημα[ία εἲ 

μδί απιὀο Γταεία πε; ἀείπᾶε πηίπωςν μδὶ [ωῤ]εοιμηας 

παἰπίππε υδὶ [μρετίμσ 

ὈΙΠειίίο, Ἱπαιῖέ, αακίπια Πϊ 116 ἵπ ρατίρας, απ ρις. 

ππαχίπα εἰ εγα[Π[ῆπια οἴ[α Γμπὲ εἰ α1αε Τρία απιΡῖαηῖ 60Γ- 
Ῥοτα, Ίου ε[ὶ πιπίοαΗ. Ηὶ παπιᾳαε [μπῖ, οί πιαχίπιε ᾱἷ- 

Πεπάϊ ἀε[άεταπί, ααοά εἰ πιαχίπιο αἆ [μα οαρῖία εοπἰγαηῖ 

παίυνα οοη[ιενετῖπί,  Ἠπ]ακπιοςϊί νετο Ῥαῖς Γειπς εῇ, 

ἀεϊπάε Ῥγασβίαπι οἱ Εδίαν ρο[ιεα ουΡίίας, Ροβτεπιο αἶαθ 

Ρατίες [ωπιπιας πιαπυῖ εἰ ρεᾶί οοππεοϊιιπίαχ, εκοερίϊ5 ἡίο 

1π Γ[ρίπα ΡοβΙῖδ. Ουίη εἰἶαπι παπι ρτοπιηοῖαξ, υὈῖ ο[ῖα 

αΠεοεία [ωπῖ, ϱα [απ πιασὶς ἀῑ[ίεπάετο ορογίεξ, αια]ῖς εῇ 

ουδίμ8 εἰ χαάῑ5. Όσα νεχο πιπίπιε, ἰά εβ Ιενίιπε 
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” 

ἐλάχιστα καὶ μέτριώωτατα ὄντα ἄνω, καύαπερ ἐπὶ χειρὸς 

{) κερχίο ἄποντα δὲ ταῦτα ὡς έφην ἓν τῷ περὶ ἀγμῶν 
ΣΣ... / 

ἐξείργασιαι. 

α, 

40. 
Απ... ΄ - .. ω . ” .-, 

Ζζαλλον δὲ τοῦ μετρίου βλαβῃ, πλην παιδίων, ἔχειν ἀναντη 

σμεκούν. 

, , 3 ,ω , ’ ς 

ΣΙαιδίων μὲν Ἴττον του συµµέτρου γιγνομένη ἑταιασες, 
, ’ κ. ’ σε. ’ ’ 

ἐαν τὲ ἐπὶ καταγµατων ἐάν τὲ ἐπὶ ἐξαρῦθρηματων μόνη 
ι] Π ΄ ἡ α ϐ ) 3 - 

αποτυχίαν φέρι . διωπλασέως μὲν ἐπὶ τῶν καταγµάτων, ἐμ- 
- - απ οὐ . ΐ.. , 3 . μα ο) » 5» Π 

βολης δὲ ἐπὶ των ἑξαρθρηματων. οὐ µην αλλ 1 7 ἔτι ῥλα- 

βην ἰδίαν ἔχει, καθ ἃ ἢ μᾶλλον αὕτη ὀδυνηρα μὲν ἑνξερ- 

/υυµένη, φλεγμονὰς δὲ ἐξ ὑστέρου καί πυρετοὺς καὶ σπα- 

σμοὺς, ἐνίοιξ καὶ παραλύσεις ἐπιφέψει, καθαπερ  Ερασίστρα- 

τος ἑωρακέναι φησὶν ἐπὶ τοῦ κατ ὠμον ἀρθρου διαταύ εντος 

ἐπὶ πλέον.  Πττον δὲ οἱ παῖδες τῶν ἄλλων ἐπὶ τῇ πλεο- 
’ , , Δ ς ’ Λ ή 

φασῦείσῃ τασαι ῥλαπτογται, ὅια την υγρύτητα καὶ μαλακὸ- 

εἰ πιοάεταἰ]ππιε: αῬί [αροσῖας, απεπιαάπιοάμπα 1π ΠΙΔΠΣ 

χαάΐμδ. ΔΑί Ἠαεο οπιηία ἵη ορετε ἆᾳ {ταοιατῖς Ιαου]επίεν 

εχρ]ϊοανίπιμς. 

ΧΧΙΥ. 

Ρ[επτῖο πποάεγαίο ππαρὶς ᾖ[αεῖα, ποβδία, Ῥμετὶς ἐεπεερεῖσ. 

΄ατίιες ραμ]μπι αοε[ίνες Ἰαθεγε. 4 

Ία Ῥμετίς απἶάεπι ππ]πας οοπιποάεταίο ἀῑ[επίῖο 41, 

ἤνε η Γασμτῖ Πνα π ]ακαϊϊοπίρας [ο]α τερυ][απη {εγαῖ, 

οοη/{οχπια[1οΏ15 ααἶάεαι 1π {γαοἰαχῖδ, τεροΠΙΙοΠῖ ΝΕΓΟ 1Η 

Ἰακαϊϊοπῖδας. Ύετυπι Ίαεο εἰῑαπι[ Ἰαε[ιοπεπι ΡτορΓίᾶπι ΠΟΠ 

Ἰαρεαηπῖ, ἵπ απἴδας ἵαπιεπ γελεπιεηίῖοχες Τρία ἀἆο]οτες εκ- 

οἴίαί, ἹηΠαπιπιαίῖοηες ἀείπεερς εἰ {εργες εἰ οοπνι]Ποπες 

ΠΟΠΠΠΩΙΔΠΙ εἴ ρατα]γ[ε αΠετί, αιεπιαάπιοάαπι Ἐτα[[ίχα- 

ἔως η Ἰωπιετί αγήεμ]ο νελεπιεπίῖη» εκίεη[ο [ε νἱάΗ[ε παχ-- 

χαῖ; [εὰ παπα ριετί ᾳπαπι οεῖετῖ γε]επιεποσ εχίεπῄοπε, 

πι οἨ οοχροΓυπι Ἠυπηϊάταίεπα ἕαπι πιο]]1τεπι ορ]αεάμηίατ 

111 2 
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τητα τῶν σωμάτων. ως γαρ ἴμαντες οἳ μὲν ὑγροὶ καὶ µα- 

ρ8ν.. ᾽ - ’ 32. { ’ ε᾿ ’ ε{ 

λακοὶ τῶν σωµατῶ} αλύπως ἐπὶ πλεον ἐκτείνονται, ῥήγνυν- 

ται δὲ οἳ σκληροὶ καὶ Σηροὶ, κατὰ τὸν αὐτὸν τρὀπον καὶ 

οἳ μύες καὶ τῷ γεῦρα τὼ μὲν ὑγρὼ καὶ μαλακὰὼ ῥᾳδίως 

ἠπακούοντα ταῖς τάσὲσιν οὔτε ὀδυνᾶται σφοδρώς οὔτε 
3 ες Ν 4 .) . .. .] Ν ον 9 ν { 

αποθῥήγνυται, τὰ δὲ σκληρα καὶ Σηρὰ δια τὸ µη δυ- 
Γ ΄ / ε] ” ᾽ δς / 

νασθαιυ χωρὶς μεγάλης βίας ἔκταθῆναι, σφοδρας ὀδυνας 
΄ 3 .. , ᾽ 

ἐπιφέρει, οὐ µόνον κατὰ τὰς ὑπερβαλλούσας τάσεις, αλλά 

κατὼ συµµέτρους. ἐν αὐιῷ δὲ τούτῳ καὶ σπώνται καὶ 
ἀποθῥήγνυνται μυῶν καὶ νεύρων ἵνεο. οὐκοῦν τούτων τι 

[93] /ίγνεται τοῖς παιδίοις, οὔτε αὐτοις ακολουῦοῦσιν 

αἱ φλεγμοναὶ καὶ δι αὐτὰς πυρετοὶ καὶ παραφροσύναυ 
, ] μα 3 νν 

καὶ σπασμοὶ καὶ παραλύσεις. αὐτὸς μὲν οὖν ἐπὶ παιδίων 
, ΄ . ” - - 3 α 

ἐποιήσατο τὸν λόγον, ἡμᾶς δὲ δεῖ µεταφέρειν αυτὸν οὖν 
’ - / π 

ἐπὶ εὐνούχους τὲ καὶ Ίγυναῖϊκας καὶ τοὺς ἐκ φύσεως 1 
᾽ ΄ - Δ ’ 

ἔθους, ὑγροὺς καὶ µαλακοσάρκους" αἱ τοιαῦται γὰρ κρᾶ- 
-” ’ ΄ - ; Π 

σεις τῶν σωμάτων καὶ ὑπακούουσί τὲ τῇ πάσει ῥᾳδίως οὐ- 
΄ ’ ε] 3 μ) ” -”- 

δεµία τὲ βλάβη µεγάλη δι αὐτὸ τοῦτο, κἂν πλεονασθῶσι», 

Όι επῖπι Ίοτα Ἱπαπιεπίία απἰάεπι εἰ πιο]]α οογροσΙραφ οἶίγα 

ποἰε[βίαπι Απιρ]ίας εχἰεπάαηίασ, ἆατα Υοτο εἰ ατ]άα ρετ- 

τηπραπίασ, εοάεπι πιοάο εἰ πιπ[οα] εἰ πεννί αμ απι πιᾶ- 

ἀεπί εἰ ππο]]ε [απί, {αοῖ]ο (επ[οπῖρας οὐ [εφααπίας πεφαε 

νεμεπιεηπῖες ἆο]επί πεαε οὑτυπριπίατ, ὨὈπτὶῖ νετο ος 

τ]ά1, αποά οἴῖχα πιασπαπι νἱο]εηίίαπι εχἰεπάί πεφιεᾶηξ, 

τηασποςδ ἀο]οτες Ρρεγ{εχμηῖ, ποῦ [ο]απι 1π 15 απαε πιοάμα΄ 

εχοεἀαπί {ειποπίρας, [εά οἰἶαπι 1Π οοπποάεγαίῖ. Αἲ ἵπ 

Ίοο 1ρίο οα{α πιμ[ομ]οταπα εἴ πεγνοχµπι Ἠργαρ οοπγε]]- 

ας αὐταπιραπίμτααθ,. Ίνοα Ἠοχαπα αὐΙάφπαπι ρπεγῖς οἳ- 

ογ]ῖαχ πεφιε 1ρῇ5 [αοοεάππί ἸπΠαπιπιβίίοπες εἰ ρε; εαθ 

{εῦτες εἰ ἀε]ιτία [εί οοπνα][οπες 6ἳ ρατα]γ[ε». Τρίο ἰρίίατ 

4ε Ρπεσῖ τετρα {εοῖῖ, [οὰ Ίαεο αἆ εαπιοῃος εἰ {επιῖπας 

εἰ αἆ εο5 ααἱ παίυτα αιῖ οοπ[αε[αάῖπο πιαάεπε εξ πιο]]ὶ 

οὔγπαο Γμπῖ, ἆναπι ἨἩπ]αςπιοάί οοΓΡροΓΙπι ἰεπιρεταπιεηία εί 

{αοἴ]ο {επ[οπί οὐ [εᾳαμπίατ εἲ πια]]α Ἰΐπο εἰ ἱπάο ποχα 

Ιπιποάεταἴμς εχίευ/[ος Γαρ[εφαί οοη[μενίε. Αἲ ααἰραδουη- 
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ακολουθεῖν αὐτοῖς εἴωθεν. ὅσου δὲ δι᾽ ἔθος ἢ φύσιν ἐσκλή- 

᾿ - ’ « ο , 

ῥυναν τὸ σῶμα, µόγις μὲν ὑπακούουσι τῇ τάσει, καὶ δια 
- -΄ « , ” 3 - 

τοῦτο καὶ ἧττον αὐτοὺς κατατείνεσθαν πρὸς τῶν ἰατρῶν 
19 Δ », ’ Π ] . Π .”, 3 ϱω 

αυτὸς ἔφη, µμεγάλας δὲ καὶ τὰς βλάβας ἴσχουσιν ἐπὶ ταῖς 
3 , ’ Σν ” 

αμετροτέραις τάσεσιν. ἔχειν ἀνάντη σμικρὸν καὶ τοῦτο 
« - υ , -” 3 ” ”, - 

ὁμοίως τοῖς πρὸ τούτου διὰ διττῶν αἰτιῶν θππα, πρωτν 
2 

δι ασφάλειαν καὶ ἕνεκα δὲ τοῦ μὴ πονεῖν τὰ πικρά" τὰ 7ὰρ 

ἐναντία διὰ τὴν ὀδύνην ῥλαβερά. 

κξ. 
ῖ γα, 

(697) «ιαρθρώσιος παράδειγµα τὸ ὁμώνυμον, τὸ ὁμόξυ- 
γον, τὸ ὅμοιον, τὸ ὑγιές. 

3 3 , ” π 

Οὐχ ἁμώνυμον, αλλὰ συνώνυμον εἰρῆσθαι βέλτιον ην, 
εἴ γε τοὺς ὄντας ὁμωνύμους, ὃ μὴ προσείρηκεν, ἄνθρωπος 
5 3 ; ’ ’ Ε] « ή 

ὃ᾽ ανθρώπῳ συνώνυµός ἐστι καὶ “πποκράτης Ἱπποκρατεύ 
καὶ κύων χερσαῖος τῷ χερσαίῳ, καθάπερ ὁ θαλάττιος τῷ 

ας παίυτα νε] οοπ[αείαάϊπε οοτρας ἀπάυταϊ, υἷκ ἐεπΠοπὰ 

οεἀυπῖ, αἴφαε Ρρτορίεγεα εἰίαπι ἑο8 πηίηἁ5 α πηεά]ςῖς εκ- 

ἰεπάί 1ρ[ε ρτοπιποῖαξ, ππασηας Παᾳμίάεπι Ι4εβοπεΡ αΏ Ίπι- 

πιοζεται{οτίθιις ἱεπ[οπίρις Γαρεαηῖ, Ῥατίες ραμ]απι αος]]- 

γε Ἰαβετε ἀεοεῖ. Αίηιθ Ίαθο οταί]ο Ργαεοεάεπίίρις ἆπ- 

Ῥ]οί ὧε οαι[α Πηρί]ίετ ρτοπαποἰαίας, Ῥγίπια οὗ Γεουσ]ία- 

επι, [εοιπάα εἰ πε ραμ]αἱαπι ἀἆο]εαπί, (οπίτατίᾶ Πβπιπθ 

οὗ ἀο]ογεπι Ιαεάμηϊ. 

αν, 
Αγεϊομιαιϊοπίς επεπιρ]μπῃ αεφμϊνοσμπα, εοπ]μβαξωταν [πηίει 

/αππη. 

Νοπ αεηπήνοσαπι, Γεὰ απίγοσμπι ἀῑκηΤε πιε]ῖας ΗΕ. 

Ου παπιαπε Γαπῖ ε]πεάσπι ὨοΠΙΙΠΙ6, «05 ΠΟΠ 8ε(ιΙνοσοΒ 

πρρεϊ]ανε. Ἠοπιο Πᾳι]άεπι Ἰιοπαϊπϊ αἈπίνοσας εχῖθηῖ, ΗΙρ- 

Ῥοεγαῖες Ηἱρροοταιϊ εἴ οαηῖ ἱεγγε[ιεῖ {ετγεβτῖ, «πεπιαά- 

πιοᾶυΏω ππθτίητς πππτῖπο, Όπαεομπααθ 1βίίμς ποπιῖπα [ρ6- 
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’ - ” 2 Π σι] σε ς - 

Θαλαττίῳ. ὅσα μὲν οὖν τῶν ὀνομοατων ἓν είδος, ἓν πολλοῖς 
- ͵ ’ ν ). ” 

τῶν κατὼ µέρος σηµαίνει, συνωνύµως ἐπ) αὐτῶν λέγεται. 

ὅσα δὲ ἐπὶ διαφερόντων κατηγορεῖται, ταῦτα ἔθος ἡμῖν 
-- .] ε 

ἐστι λέγειν ὁμωνύμως κατηγορεῖσύαι. τὰ δὲ ὑποκείμενα καὶ 
, - ε η πλ) Π - 

δηλούµενα πρὸς αὐτῶν ὁμώνυμα ὑπαρχῃ. καὶ ἡ χεὶρ οὖν 
. 2 - ” ς 5 ’ π ’ 

τῇ χειρὶ ταυτὸν εἶδος ἔχουσα ὣς ὁὀμῶώνυμον εἶναι λέγοιτο. 
- 3 , 2/ε - 

τοῦτο μὲν τὸ ὀνοματίζειν τιοῖν οὐ μεγάλης ἄξιον σπουδῆς, 

τὸ ὃ᾽ ἐφεξῆς εἰς αὐτὴν τὴν τέχνην διαφέρει. κελείει γαρ 

σε διαρθροῦν τὰ πεπονδότα σώματα παραδείγματι χρῆσθαυ 
τῷ ὠμωνίμῳ καὶ ὁμοξύγῳ καὶ ὁμο]ῷ καὶ ὑγιε, ὁμωνύμῳ 

ἐν τῷ παραβαλλειν βραχίονε βραχίονα καὶ πῆχυν πήχει 
-” , ’ ε 3 Γες 

καὶ μὴρὸν μηρῷ καὶ κνήµην κνήμη, ὁμοξύγῳ δὲ καθ᾽ ἕνα 

τὸν αὐτὸν ἄνθρωπον οὐκ ἄλλον ὕπερ καν τῷ περὶ ἄρθρων 

ἐδήλ εἰπων, μὴ τα ἀλλό πρθρα καθορῶ Ίλωσεν εἰπων, μὴ τα ἀλλύτρια αρθρα καῦορωντα. προσ- 
’ ῃ ” ς ΄ ασ. - ῃ ' ο Ας, 

τίθησι δὲ τῷ ὁμοξύγῳ τὸ ὅμοιον. ἐνδέχεται γαρ ομύξυγον 
4 .) ’ 3 . ” ΄ 

μὲν εἶναι τὸ παραβαλλόμένον, οὐ μὴν ὑμοιόν ΥΣ. πολλάκις 
. ο ε , ’ ΄ 3 / 

γὰρ ὁ ἕτερος βραχίων ἠτρόφησε Κατά τινα διάθεσιν ἢ αἀπό- 

οἶεπι ππαπα 11 πηπ]ῇς Ππσαϊατίρας Παπϊῃοαπί, ἆε Τς απῖ- 

νοςε Ερεσίες Ῥγαεάϊσαίιχ; αΠαεοππᾳπθ Υετο ἆθ [ρεοῖε ἆ[- 

{εγεπβῖριας Ῥγαεάἰσαπίἁσ, πο ποδῖς ε[ί ἀῑοεπάαϊ αεφαϊνοσθ 

Ρταεά]σατ,  Όμαε [ρεοῖεῖ ΓαῬ]οϊππίας εἰ Ύπαθ α [αρ]εοίῖθ 

Πσπϊβοαπίητ αεαπῖνοσα ποπιϊπατϊ, Ίαπι 1ΡΙΙΠΓ ΠΙ8ΠΙ5 πηᾶ-- 

παϊ οοπιραγαϊῖα εαπάεπι [ρεσῖεπι Ἠαβοπς {αμφααπι αεηιῖνοσα. 

ε[α ἀῑσστειιιν Ἠαεο αμίοπι ἆο νοσαβρι]ῖ εοπἰτονοτίία 

ααἰραδάαπι ΠΟη Ίπορπα πε[ἠπιαίίοπε ἀΐσηα νιἀείυτ. Όπας 

Γοαπαπίασ πιασηϊ ἵπ αγία πηπεάῖσα πιοπιεηΏῖ [αηΐς ἴο παπι- 

απε Ποτίαπίας, αασπι αᾗοοία ουγροτα [ιαπ 1 [εᾷεπι τε- 

ΠΙιπεγῖς, εχεπιρ]ο Ώ[ῖ αεΓινοσο, εοπ]αραίο, Ππη εἰ [απο: 

4εᾳπΊνοσο αμ]άεπι, αρί Ῥγασλίαπι οππι Ῥγας]ίο σοΗΓεσίς, 

οἵπι ομδ]ίο ομδ]ίης, ΓοΠΙΙΥ ΟΙ Γεπιοῦς, Ερία οσα Πδία, 

Οοπ]ασα[ϊο ΝεΓΟ 1π πο ϱοειππαπε Πιοπήπε, ποπ 1π αἰς 

Ἰιοπαϊηίβας: απσά Ῥταεοερίασι εἴῖαιαι ἵπ Ἠῦτο ἆς οτ[οιι]ῖς 

ἀεε]αναν]ῖ Ἰς νετρῖ; ποπ αἴεπος ατιςη]οβδ.οοπ[ρίσετο, 

Οοπ]αραίο απίεπι α]εοῖῖ Ππ]ε, Ρροίεᾷ επί εοπ]ηπαίαπι 

απίάεπι ε[ζο ᾳιοά οοπ{Γεγίατ, 1ΟΠ ἵαπιει Ππη]ίο, ΑΙεγαπα 

[απάθεια Ῥταο]ίαπι πωυ]ίοῖί6ς αἰίσπο α[εοία [οι απῖ ογ15 



Κατ’ ΙΗΤΡΕΙΟΝ ΒΙΒ 4. ΤΠΟΛΙΝΗΜΑ Ι.  ΑΤί 
Κά. ΟΊασι, ΧΠ. [03. 94.] ἜἘά, Ῥαβ. Υ. (601.) 
στασιν ἔσχεν ἢ βλαισσὸν τὸ σκέλος ἢ ῥαιβὸν ἐγένετο, διὸ 
καὶ πάλιν ἐπήνεγκε τὸ ὑγιὲς, οὐ ὀκνήσας πάντως τῇ δυνά- 

µει εἰπεῖν αὐτὸ, οὕνέκα τοῦ μηδὲν ἡμᾶς παρακοῦσαυ. τὸ 

γὰρ ἁμόξυγον ἁγιὲς πάντως ἐστὶν, ἂν ὅμοιον ἢ πλησίον ἢ 
ἀμφότερα φθάνοι κατ᾽ αὐτὸν τρόπον πεπονθέναι, τοῦτο δ᾽ 
ἐπ᾽ ἄλλων, ἀλλὰ τοῦτο δεἠσόµεθα τὸ ὁμοίως προσθεῖναν τῷ 
ὑχμέο. [94] ἀρκέσει µόνον ἐγιὲς εἰπεῖν, ἐν ἑαυτῷ καὶ τὸ 
ὅμοιον. ἴσως οὖν ἀμφύτερα γεγραφότος αὐτοῦ τοῦ {ππο- 
κράτους, ὡς ἐν ἄλλοις συνέβη τὸ ἐγγραφόμενον, οὐ τὸ ἕτερον 
αὐτῶν, αλλὰ μὴ τὰ δύο γράψαι. 

»στ. 

᾿4νάτριψις δύναταν λῦσαι, δῆσαι, σαρκώσαε, μινυθῆσαν. ἢ 

σκληρὴ δῆσαι, ἡ μαλακὴ λῦσαι, ἡ πολλή µινυθῆσαι, ἡ μὲ- 

τρίη παχῦναι. 

να]σαπ νατµπινο αοοϊὀ1ε, 1άθοφμο χατ[ας Γαπμπα αἴα]ξ, Ώο 

νϊ νετρῖ οαἰπίο Ρργαείεγπιῖ[α οπηηΊπο πΙΙΙ απἱάφπατη Πος 

Ῥεγ[εσεία Ῥογοίρεοπηις, (Οοπ]ασαίαπι επῖπι [απαπη ΡΓΟΣΓα9 

ει, ΠΠ Ππηῖ]ε ααἲ Ππ] Ρτοχίπιαπι απ πίοαπαπε ππεπαΏγαπι 
ϱοάεπι πιοᾷο αΠεοίηπι ε[ῇο οοπρετῖ, Ἠοο απίεπι 1π 1118 

Ἱιοπιίπίθας, Γεὰ 1]]ιιά ἀεπάεταδίπιας Εἰπι]ίες Υετρο Γαπιπι 

αὐ]αποίιπι θ[ε, Φα[ εγαί ἀππιίαχαί [απαπι ἵπ [5 1ρ[α 

ἀϊσετε εἰ φποά οοπιρ]εοίείασ Ππι]ε,. Έπρο Γοτίαί[ῇς ααιπι 

πίγαπηφαθ 1ρ[α Γογῖρ[ετϊ Ἡἱρροσγαίθο, απ ἵπ αἱ ορετίρι8 

ευπα [ογρβ[ίε οοπ!ϊσιί, Ποπ Θ6ΟΓΙπΠ αΙίεχΗπη, 1ΠΙΟ ἨΟΠ 

πἴχμπι(αε [οη1ρβ[ῖε, 

ΧΧΥΙ. 
Εγὶειίο μοιε[ῖ [οἶυεγε, Ἰίραγε, εατπε ἱππρίετε, ππῖπμετε. 

Όωτα Ἱέραγε, πποἰία [οἶνεγε, ππμίια ΠΠΙΠΜΕΤΕ, Πιοάεγαῖα 

εατπε ἵππρίετε. 



ϱ79 Γ41ΗΝΟ3 ΕΙΣ Το ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 
Ἐά, Οµαχ. ΧΠ. [οἱ.1 Ἐὰ. Βα[. Ύ. (607.) 

4ῇῆσαυ μὲν λέγει τὸ πυκνώσαι, λῦσαι δὲ τὸ ἀραιῶσαυν 

καὶ μαλακῦναι, μινυθῆσαι δὲ τὸ ἰσχνᾶναι. τὴν μὲν οὖν 

σκληρὼν τρίψιν εἰκὸς δήπου καὶ τὴν τριβομένήν σάρκα πα- 
θαπλησίαν ἑαυτῇ ποιεῖν ἓν τῷ πιλεῖν τε καὶ Ὀλίθειν αὐτήν. 

οὕτως δὲ καὶ τὴν μαλακὴν τρίψιν ὁμοίαν ἑαυτῇ καὶ τὴν 

σάρκα κατασκευάδειν, ὡς ἂν τῇ σκληρᾷ τάναντία δρῶσαν. 
τὴν δὲ πολὺ διαφέρουσαν ὑπὸ πλέον ἰσχναίνειν εὔλογον. 
ἀνατρέφειν δὲ καὶ σαρκοῦν οὐχ ἁπλώς τὴν ἀντικειμένην τῇ 

πολλῆ τὴν ὀλί}ην, ἀλλὼ τὴν μετρίην, ὕπερ εἶπε καὶ πρὀσθεν 

ἐπὶ τῆς τοῦ Θερμοῦ ὕδατος χρήσεως. ἡ γὰρ παντελώς Ολίγἠ 

τρίψις ὁμοίως τῇ βραχεία καταλύσει τοῦ ὕδατορ οὐδὲν αἰ- 

σθητὸν ἐργάδεται. µέχρι τοσοῖτο τοίνυν χρὴ τρίβειν, ἕνεκα 
σαρκώσέως, ἄχρυ περ ἂν ἐκφάνη τὰ αὐτα γνωρίσματα τοῖς 

ἐπὶ τῆς µετρίας καταχύσεως εἰρημένοις ἐν τῇ λέξει, καθ 

ἦν φησιν" ἔτι μετεωριζομένου δεῖ, πρὶν συμπίπτειν παύσα-- 

σθαυ. τὸ μὲν γὰρ πρώτον αἴρεται, ἔπειτα δὲ ἐσχναίνεταυ. 

ὅτι ὃ᾽ οὐδὲν λείπει περὶ τῶν έργων τῆς ἀνατρίψεως ἐν τῷ 

Γάσατε απϊάεπι εκροπὶϊ ἀεπίαγα, [οἱνεγο γετο 14Γε- 

{αοστο εἳ πιο]]ῖτα, ππΙππετε ἀεπίηιιο εκίεηματο, ΌὈαγαπι 

Πααϊάεπι {ΓΙοΙΙοπΠεπΙ ρτο[εοίο οοη[επίαπειιη ε[ὶ [γοίαπι οαχ- 

ποπα ΠΡΙ 1Ρ[Ι Ππ]]επι ε[ῄοετα, ἆμπι {ρίαπι ἀεπ[αί εἰ αἰίε- 

{5 Πία γετο 6ἱ ππο]]επι {9ἱοίίοπεπι ΠΌΙ 1ΡΠ Ππῖ]επι οαζ- 

ηεπι οοπβΙίπετο, 8ο Π ἆμταε οοπ[χατία ρταε[εί,. Μα]ίαπι 

αμίεπα αιοᾶ πα[ίεγῖας ἁἰ[οααξ εκἰεπααγο ταμοηὶ 6ΟΠΓΟΠΙΙΠΙ 

εἴι, Ῥαποσσι απίεπι πυ]ίαε ορροΠίααι ΠοἩ Ρίαπε σοτρΏς 

τεῇῄοετε, Ἠεφε ϱ.ΥΠε 1ππρ]ετε, [εὰ πποζεγαίαπ, ααοᾷ {[ι-- 

Ῥετῖας α4ποφπο ἁοουί 1απ ἰεχία ἆε αφπαε οαἱοπίῖς Ὦη[α. 

Ίναπι ΟΠΙΠΙΠΟ ραΐσα {Ποίίο Ῥεγαε(ιο αο Ὀτενῖς αη!1άε Ρετ- 

{Πο, αιοά Γεη[απι {ετίαί, πμ] ε[ῃοῖ, Ταπιάῖα Ισίίατ 

οαγηῖς Ρρτοογεαπάαε ρταϊῖα Γγιοβηάπι ε[ἰ, ᾳποαά οετία 1ρία 

Ἰπά]οία ρογιοπἀετῖηϊ, ᾳπαε ἆα πιοάεταία Ρετ[α[ῄοπα Ργοάῖία 

{αεγταπί Ἰπ {εχία, αρί Ρτοπαποῖαί: ἆἀππι ρα εἴἴαπιη πα 

πἰἰο]ίασ, Ῥτίαδφιιαπα οοποἰάαί, Ππῖτο οροτίεϊ, Ῥτπαπι 

επ]πι αἰ{ο]]Η ία, Ρο[ϊεα εκἰεηιμαίιχ; αιοᾶ απίεπ ΘογυΠι 

ᾳὖαε αἆ ΓΓιοοπῖς εΠεοίας Γρεείαπί ηλ] αὖ Ηἱρροοταίε 

ηερ]Ιβεπί]α Ρταεϊοχπη/[ἴαπι Πί α πιο Ἠρτο [εομπάο ἆ4ε {8- 



κατ’ ΙΗΤΡΕΙΟΝ ΒΙΡ 4. ΤΠΟΙΙΝΕΗΠΗ 4 Το, οτ2 

ΕΚ. Οµατι, ΧΠ. 94. 08. .. Εὰ. Βα[. Υ. (697.) 
θεύτέρῳ τῶν ὑγιεινῶν ἐπιδέδειταί (οι. γιγνώσκειν µέντου 

χρὴ καὶ τοῦτο τοῖς πολλοῖς ἀγνοούμενον] ὡς οὐ τὴν ἐκ τῶν 

κάτω μερών ἄνω ο μην τρίψιν ὀνομάδουσιν οἱ "Ἕλληνες, 

ἆλλ᾽ ἅπασαν ἁπλῶς αὖ ἐπιτελουμένην καὶ σπάνιὀν γέ ἐστυ 

τὸ τῆς τρίψεως ὄνομα παρ᾽ αὐτοῖς εὗρεῖν. ἀνάτριψιν γὰρ 
ἔθος ἐσεὶν αὐτοῖς ὀνομάζειν, ὃ νῦν ἡμίιριψιν καλοῦμὲν, 

κ. 

[9071 ᾿Ειδεῖν δὲ τὸ πρώτον ὁ μὲν ο πισν μάλιστα 

σάτω πεπιέχθαι κατὰ τὸ σίνος, ἥκιστα τὰ ἄκρα. ἡρηώσθας 

δὲ, μὴ πεπιέχθαι τῷ πλήδει μὴ ἰσχύει τὴν δὲ ἡμέρην 

ταύτην καὶ νύχτα ὀλίγῳ μᾶλλον, τὴν ὃ᾽ ὑστέρην ἧσσον, 

τρίτη χαλαρά. εὑρεθήτω δὲ τῇ μὲν ὑστεραίη ἐν ἄκροις οἵ- 

ὅημα μαλθακὸν, τῇ τρίτη δὲ τὸ ἐπιδεῦὲν, ἰσχνότερον παρὰ 

πάσας τας ἐπιδέσιας τοῦτο, τῇ ὃ᾽ εἑστεραίῃ ἐπιδέσει, ἣν 

δικαίως ἐπιδεδεμένον φανῆ, μαθεῖν δει. ἐντεῦθεν δὲ μᾶλλον 

καὶ ἐπὶ πλείοσιν πιεχθήτω. τῇ δὲ τρίτη ἐπὶ μάλλον δὲ ἐπὶ 

π]ϊαίε {πεπάα ἀεπιοπ[ίγαίαπι ε[Π. Όποά νετο πιπ]ίος ]αἱεῖ, 

1) Ιαὰ [απε ποί[ῖε ορογίεῖ, αιοά [οἰ]οεῖ Ονγαεοί Ποπ επι 

ᾳπαε ες Ιπ[ετ]οτίριι6 ρατί]ρτι αἆ [αρεγίογες ἀπιοίαν Γεἱοίῖο-- 

πεπα αναάτριψιν αρρε]]απί, Γ[εὰ οπΙΠεπι ϱπε Ππιρ]οϊτος 

εἰἴαπιπαπα ΡρεταρΠασς αίᾳπε Ῥεγταταπι ε[ὶ τρίψιν νοεαβα]απι 

αραιά εο5 ἹπνεπΙτ, ΘΟμιαπάοφιϊάεπι 1ρῇ9 εβ εομ[αείαᾷο 

ἀνάτριψιν αΡρε]]ατε, αποά Ποβ µίο ἡμίτριψιν {τιοβοπεπι 
ΥοσαΠΙΗ8, 

ΧΣΧΥΠ, 

Ώε]ίσατε νετο ορογίεί Ἱπρεϊπιϊς αιϊάςπι αἱ ἀε]ισαίας 

ἀϊσαε, [ε πιαχῖπιε σοπιργ]αιϊ 4πα ρατίε Ιαε[ιο ε[, εχἰγεπιῖς 

νετο ῥραγῖρις πηϊμίπς, ΕΙ [6 Πγπιαίυπα ε[[α, ποπ ϱοπι- 

Ργε[απι ΠΠίεογαπη οορῖα, Ποπ νΙ, Ἰοο νεγο ἀῑε 4ο ποείε 

Ραπ]ο πισρῖς, Ρο[γίάϊε πηῖπας, {ετίία Ίακα. Βερετίαασ αιι- 

ἴεπι Ῥο[ίεγο ἀἷε 1Π εχΙγεπιῖ ΤμΠΙΟΓ πιο]]ῖ. ΤΓετίῖο ἀῑε 

ἀεν]ποίαπα [ο]αίαπι σταοῖ]ας Πί, Ιάφαπε ρεγ οπ1Πες ζε]ίσα-- 

ίοπθς; Ῥο[ετα ἀε]ραιῖοπε απ ἀεοεπίετ ἀε]ῖραίαπι αρρᾶ- 

σπετῖε, ἀἰ[οεπάαπι εΠ. ἩἨίϊπο απἴεπι πηασῖ 4ο ρ]υτίρας 



874 Σ44ΗνΝΟ7 ΕΙΣ Το ΙΠΠΟΚΡΑάΤΟΤΣ 

Ἐά. Οµατι. ΧΠ. [ο5.]1] Ε. Βαΐ. Ῥ. (697.) 
’ σε ο.) « 5 ι | - ΄ 

πλείοσιν. τῇ δὲ ἑβδόμη απὀ τῆς πρωτης ἐπιδέσεως λυθέντα, 
« ’ 3 Δ ι Ὁ Ἆ 3 , , 

εὐρεθήτω ἰσχνα, χαλαβα τὰ ὁστέα. ἐς δὲ νάρθηκας ὃε- 
’ ο] .] . ] ” 3 /. .) ’ 

θέντα, ἢν ἰσχνὼ καὶ ἄχνησμα καὶ ἀνέλκεα ᾖ, ἐὰν μέχρις 
”, ε 3 υ - - 

εἴκοσιν ἡμερέων απὸ τοῦ σίνεος. Ἠν δὲ τι ὑποπτένηταυ, 
- . ’ ’ ν . ’ 3 ’ ς 3 ι 

λῦσαι ἐν µέσῳ ναρῦηγας δια τρίτης ἐρείδειν, ἡ} ἀνάληψις, 
ε 9 ῃ ο νο ε ᾽ - ο ο , 

1ἡ απὀθεσις, ἡᾗ ἐπίδεσις, ὡς ἐν τῷ αὐτῷ σχήµατι ᾖ διαφυ- 

λασσείγ. 

« α 3 ιά - , - 

{ρµάσµατα μὲν ὅτι ἕρματα λέγουσιν οἳ "/λληνες εὔ- 
΄ 3 3 ”- .] - ” συ 

δηλόν ἐστι κἀκ τοῦ παρα τοῦ ποιητοῦ λεχθέντος οὕτω" 

. αν ι ., -. -- 

υπο ὃ᾽ Ίρεον ἕρματα γγῶν. 

ι] ελ. ος δὲ ο νω 8 « ή 3 --- 9 -- . 

ἄναλογον δὲ αυτῷ τὸ ρμοσθαι, τὸ οἷον ἐρηρεῖσθαυ καὶ 
3 , δηλ Ἂς κά. Ὑγ α Δ -” - 3 ) 

ἐστηρίχθαι ὃηλοι. τουτ οὖν δια τὸ πλῆθος τῶν ὀθονίων 
ώ”α 4 ” - ε] , , , ν 3 - 

μᾶλλον ἢ τῆς ἴσχυος }ίγνσται. κελεύει δὲ ἰδίως τὴν ἕκ τῆς 

ἐπιδέσεως Ὀλίψεν. εἴρηται δὲ καὶ περὶ τοῦδε καὶ περὶ τῶν 
. ς , ο λ . τα 

ἄλλων ἁπάντων, ὅσα κατὰ τὴν προκειμένην ῥῆσιν καὶ τὰ 

οοπιρτϊαιαίασ, [εγίῖο αἆμιαο πηαςῖς, Ἱἴεππαπε Ῥ]υτίρις. δε” 

Ῥίϊσιο α Ρτιπιᾶ ἀε]]ραίίοπο [οἰπία οἶ[α ρτασ]]ία εἰ Ίαχα ἆ9- 

Ρτελεπάαπίατ. Αἱ Γεγ]ῖς α]]]ραίἁ Π σταοϊ]ία οἴίτα ρτυτῖ-- 

1απι εἰ π]οις οχ[Πιεγίηί, αἆ ν]σῖπἰΙ α Ἰαε[οπε ἀῑεθ Πποεγθ 

οροσίεῖ, Ρἱ απ]άἁ νετο [α[ρεείιπι Πί Ἱηπ πιεᾷῖο ἔεπιροτε 

εἰ Γεγι]ας {ετί]α 4αοᾳπε ϱΟΠΠΓΙΙάΓΕ οοπγεπῖ, Ῥα[ρεπίο, 

ἀοροῄιῖο, ἀε]]ραίίο, «πο οοἀεπι ἵπ Παία Πηΐ, ορ[εγναιπάα 

Γαηἱ, 

Ἐα]οίπιεπία Ώγαεεος ἕρματα οἱ ἑρμάσματα Παριπιεπία 

εἰ {υ]ίαγας αρρε]]ατε εἰ εο οοη/[ίαί, ᾳποά 1ία Ροξία οοποΙηῖξ: 

ΤἸΝαρις Γμἱεἰπτεπέα /μδερσῖε. 

Ιρᾷ ᾳπαᾶταϊ ἠρμόσθαι {α]εῖτε, απο Ἰάεπι 4ο {οτπιαγο εἰ [α- 

Ῥί]ίτο βσπ]ῃοαί, Ἠοο Ισίίαν ποπ Ππίεογαπι οορία ΠΙβρί8 

απᾶπι νὶ οροσίίμγ, ᾖαδεί απἴεπ Ρτορτίο ρτε[απι εκ ἀε]ίσα- 

ἄοπε οανετῖ, οτι ἆε Ἠϊς ἁῑ[Πεγαῖπιις εἰ [εᾳπεπΗβα5 

εοπἰϊπεπίασ, ἵπ οοπιπιεπίαγ] ορεγαπὶ {μπι 4ε {γασητῖς 
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Εά. Οἶνατι, ΧΠ. [ο5. 9Ρ.] : ᾿ Εά. Βε{. Υ. (607.) 

ἐφεξῆς γέγραπται τἐλειώτατα δια τὲ τοῦ περὶ αγμων καὶ 
-” υ ΑΝ, ’ ... - .) ’ 

τοῦ περὶ αρθρωγ, λανγθανόντων εξήγέισθαι καὶ µεταφερειν 
“ / ΔΝ [ ια] ’ 3 ο. ἆ ια Ν 

εἷᾳ τύδε τὸ βιβλίον, ὅσα τέλεως ἐν ἐκξείνοις είρηται καὶ 
Ἀρ ” . « ” , 3 Ν ’ 

τοῦτο καὶ σαφώς οὐχ ἡγσῦμαι προσήκειν. αἰσχρὸν γάρ µοέ 
- 3 Γ ’ ο 5 ’ 

ἐστιν αὖθις τὰ αἀριζήλως εἰθημένα μυθολογεῖν, ὃ πάντων 
υ : ’ 3 ” , 
δεινύτατον ἑρμηνεύειν τὸ νοηθὲν οὐκ ἐμοῦ μόνον φησίν. 

3 .) -” 2”, ” 3 

ὑπερβὰς κατὰ αὐτὰ, καὶ γὰρ σαφώς εἴρηται τοῖς αἀνέγνω- 
-” ” .) .- ’ 

κόσι τὸ περὶ ἀγμών καὶ περὶ ἄρθρων, ἐπὶ τὰ συνεχῆ τρέ- 
Ψοµμοιυ. 

κ. 
- / ῃ ” ’ μὴ ω 

[06] Κεφάλαια, σχημάτων ἐθη, φύσεις ἑκάστου τῶν μεὲ- 

λέων. τὰ εἴδεα ἐκ τοῦ τρέχειν, ὁδοιπορέειν, ἑστάναι, κα- 

τακεῖσθαι ἐκ τοῦ έργου, ἐκ τοῦ ἀφεῖσθαι. 

φ» . 4 ον. -» ε’ π) ” 

/ήδηλον κατ αιτης τῆς ῥήσέως ὅτι τὸ βιβλίον τοῖτο 
’ ή . ο η ν -” ’ 

γεγρομμένον ἐν τύποις ἐξεδύθη μετὰ τὸν τοῦ γράψαντος 
5 ή” , η . ε υ - ’ 

αὐτοῦ Όανατον. ἑωῴασι γαρ οἳ τα τοιαῦτα ἐκγράφοντες 

{απι ἆθ αγ]οι]ϊ Ρετ[εοίι1[Ίπιε [οτῖρία [απί. Όπατε τατΓαπα 

αἈἀτία εἰ οΡ[ευτα Ἱπίογργείατί εἰ πο 1π οοπιπιεπἰβγΙιΠι 

ΙΓΠΡΓΕΓΓΕ ϱπαε αραπάες, Ρτοϊπάεφαε ΠΠαΠΙ{ε[ιε Ἱπ 1]ϊς εκ- 

Ρἰΐεαία [απί, ἆεοετε ΠΟΠ ατβΙίχογ, ἍἝττρο ΠαπηΙ1ε πμά 

εΠ πιαπ]{ε[ίιε εκρ]απαία τητ[απι οει {αρι]ας εΠαγΓαΤε. Ου 

ΟΠΊΠΊΗΠ1 πιαχίπια ῥΡοϊιμξ πιεπίῖ οοποερίᾶπι ἨοὮ ΗΙΘΙΙΠΙ 

ἀαπιίαχαι υετὺῖς εχκρ]ίσατο, 1η{ετῖ. 6 Ἰἴαφαε Ρργαείογι]/[ῇς, 

εἰεηίαι απὶ οοηπιεηίαΓίο ορεγΗπη ἆε {γαοίατὶς εἰ ατίου]1β 

Ιεσεταπί 1ρᾳ9 ἀλ]ποῖάο ραίεπί, οοΠπΗῖΏΏα ΡεγΓΕΩΠΟΣ, 

ΧΧΥΙΠ. 

Εἰσμγαγµτα Γωπηππαν εοιι[μειμάἰπες, παίμταε ομ]µσφµο Τπεπ-- 

ὄχογμπα, [ρεοῖετ εἰ εμττεπάϊ, ἰπεεάεπαάί, [απάι ει ἆε- 

οωπιδεπάἰ Ταιΐοπε, εχ αε[ῖοπε εἰ Τεπιῖ/[[ιοιθ. 
, ----ᾱ 

]ᾳα]άο «οπ/[!, 1ρία οταίΊἸοπο Γοπρίααι Ἠαπο Ἠβταπι 
Ροβ εἶα αιοἰοτῖ οβίίπα ΙΥρί ππαπάαίαπι {αἱῇ6, Ου] 
παππαπε Ἠη]αβπιοάίἱ Ἠρτος εχ[οπίραπε, {1 ᾳπα ἆποῦας πιοᾷἷς 
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διτεώς ὑπὸ τοῦ συγγραφέως 7ραφέντα ἢ ἔξωθεν, ἕνεκο τοῦ 

(608) διασκέψασθαι ποτέροις ἀμείνοσι αὐτοῖς ἑρμηνεῖῦσαι, 

ταῦτα ἐπιγράφειν αὐτῷ τῷ συγγράµµατι. τὲ γὰρ πιστεῖσαν 

δύναται δὶς τὼ αἰτα γράψαι βουληθῆναυ ἐν τούτῳ τῷ βι- 

βλίῳ, μηδεμιᾶς ανάγκης Σὐλόγου γενομένης, ἔτι τὲ μᾶλλον 
ἐν ᾧ βραγυλογίαν ἐσχάτην ἐπετήδευσεν, αἆλλ᾽ ἐπειδὴ τοῖς 

πρὸ ἡμιῶν ἐἔδοξε καὶ τὰ τοιαῦτα ἐξηγῆσαι καὶ ἡμεῖς αὐτοῖς 

ακολουθήσαμεν. ὅταν μὲν οὖν τὼ κεφάλαια τῶν σχημάτων 
ἓν ἴσῳ τῶν σκοπῶν εἴρηκεν, εἰς οὓς ἀποβλέποντες εὑρήσο- 

μεν ἐφ᾽ ἑκάστῳ μέρει αὐτοῦ οἰκεῖον σχῆμα, πρόδηλόν ἐστι. 

καὶ μὲν δὴ καὶ ὅτι τὰ ἔθη τῶν σκοπών τοιούτων εἷς ἐστιν, 

εἴρηται καὶ πρὀσθεν ἐν τῇδε τῇ ῥήσει' πάρεξις δὲ καὶ διά- 

τασις καὶ κατάτασις καὶ τἆλλα κατὰ φύσιν. φύσις δὲ ἓν μὲν 
έργοις τοῦ ἔργου τῇ πρήδει, ὃ βούλεται τεκμαρτέον. ἐς δὲ 

ταῦτα ἐκ τοῦ ἐλινίοντος, ἐκ τοῦ κοινοῦ, ἐκ τοῦ ἔθεος᾽ 

ἔκ μιὲν ἐλινύοντος καὶ ἀφειμένου τὼς ἰθυωρίας σκέπτεσθαυ 

οἷον τὸ τῆς χειρός. ἐκ δὲ τοῦ κοινοῦ ἕκτασιν, σύγκαμψιν, 

αποίοτο 6οη/[οπΏρία Επί απί Ἰπ πιανρίπε απ {τοπίε ροΠία 

Ροτρεπάεπά{ ρταίῖα οιῖς πίτοταπι πε] ΙΠΕΠΙΕΠΙ Γη8πι 

εχρ]]οεῖ, οπιπῖα 1Π 1ρ[ο ορετε ἀε[εγίμετε εοπ[αεγεγυΠὶ, 

Οι]ς επῖπι ογεάετε Ροίε[ επι νο]ι]Τε Ἠοο 1ἵπ Ἠῃτο Ρΐ8 

εβἀεπι [οτίρετο, Ὠημ]]α πεοε[Π[αίο ταβοπῖ οοπ[οπίᾶπεα ϱο- 

ψεπῖε; Ρτγαείεγεα ΥετΟ πιασίς αδί Γαήλαπι Ῥγενίίοφαεῃ [1αΠι 

[εεϊαίας εΠ. Ῥεά απππι πια]οσῖρας ποβτίς ρἱασιετ]ξ ε]ας- 

πηοᾷί Ιεχίας εχρίαπατε, Ἡο8δ 9ποᾳαε 1ρῇ5 οβ[ε(αεπιΗΓ. 

Οααπι Ιρίίας Γαπππια Πσαταγαπι 8επε ασ [οοροβ Ρτοπποῖθ- 

νεπΙξ, αἆ αᾳπος τε[ριοϊεπίες πο 1 ΠΙΠΑ(Π8ΦΙΕ ρᾶτίε Ρτο- 

Ρείαπα 1Ρ[Π ΠαὈίαπι οοπιρεγίπτγος ε[ε ρεγ[ρίοπαπα εΠ, Όε- 

ἵεγηπι οοη[αείαἀῖπες Ἠα]αςπποάῖ Γοορογαπι ππαπα ε[ε [αρε- 

τ]α5 αποᾳπε Ίοο 1π {εσία ἀοοιί: Βεάτίίο, ἀῑιεπ[ο, οοπ- 

{οτπια!]ο εἰ ϱααε οείετα Γεοεαπάσπι ππέπταπι Επ. Ἰαίατα 

τεγο Ιπε[ι ορετίρας; ορεγῖς αοἴϊοπε απῖά νε] οοπ[εείαῃ- 

ἆαππι εΠ. ΑΔά µαεο απίεπι εκ απ]ε[οεπίε, εκ οοπιπηιηῖ, εκ 

οοη[αείαάϊπε, ὃς αιϊε[οεπίε αιϊάσπι 8ο τεπα[ο τεο[Π{μάϊ - 

πες Γρεοαπάαα Γωπε, νε]αὲ {π παπς Πσιναι Ἐκ οοιΏΗΗΙΗΗΙ 
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οἷον τὸ ἐγγὺς τοῦ ἐγγωνίου πήχεος πρὸς βραχίονα" ἐκ δὲ τοῦ 

έθεις, ὅτι οὐκ ἄλλα σχήματα φέρειν δυναιώτερα, οἷον σκέ- 
λεα ἔκτασιν. ἀπὸ τουτέων γὰρ ῥήῖστα πλεῖστον χρόνον ἔχου 

ἂν μὴ µεταλλάσσοντα. ταῦια γεγραφὼς ἀνήρω πώς οὐκ ἂν 
αὖθις ἔγραψεν αὐιῶν φαυλύτέρα κατὼ την προκειµένην ῥῆ- 

σιν. προειπὼν γὰρ ἐν αὐιῇ ἐθεά τε καὶ φύσιας ἑκάσιου 
µελέων, ἑξῆς τὰ εἴδεα, τοντέστε τὰς διαφορὰς αὐτών ἐξ 

ἐνεργειῶν γνωρίξεσθαι βούλειαι. τινὲς δὲ καὶ προσεγρᾶ- 

Φαντο τὰ εἴδεα τῶν μελών», ἵνα 1) λέξις οὕτως έχη ' τὰ εἴδεα 

πών μελών. περὶ γοῦν σκελέων ὡς ἐπὶ παραδείγματος ἔφη” 

ἔκ τοῦ τρέχειν, ὁδουπορέειν, ἑστάναι. καὶ κατὼ ταῦτα προσ- 
ἔθηκεν ἐκ τοῦ κατακεῖσθαι, ὅπερ ταύὐιὸν ἔσται τῷ προγέ- 

7ραμμένῳ ῥήματυ τῷ ἐλινύειν. καὶ μέντοι καὶ μᾶλλον ἐφὲ- 

ξῆς τούτων εὐπων, ἐκ τοῦ έργου καὶ τοῦ ἀφεῖσθαι. τὸ μὲν 
ἔργον ἀντὶ τῶν κατὼ µέρος έργων ἔλαβε, τοῦ τρέχειν καὶ 

ὁδομπορέειν καὶ ἑστάναι. τὸ ὃ᾽ ἀφεῖσθαι ἀντὶ τοῦ ἐλινύειν, 

ὥστε οὐδὲν πλέον ἐν τῇδε τῇ ῥήσει διῆλθεν ἔργων καὶ ᾖσυ- 

εχἰεπ[ο εἰ Ιπῃοεχῖο, νε]α[ῖ Πρυγα ουδΙΙ ουπι Ῥγβο]ίο απ- 

βα]ατὶ Ῥτοχίιηα, κ οομ/{αοίαάἶπα, αποᾶ που αἰία βριχα8 

{αεἶ]]ας {ειχα ασαπί, νε] ογαχα εκἰεπβοπθπι, ΑΌ θᾷ 

Παπηαε Πσιτα ῥρηγίπιππα ἵεπρας {αοἱ]]πιο οοη[εφαετεπίας 

ᾳπαϱ 1ρίαπα ποὮ. ἀπηπιμίανϊε,  Πίδ απἱεη Γοηρίῖς οσα τα- 

Πουε ΙαῬογίο[α 1116 ἀείεγίονα Ἱπ ΡΓορο[ία ογ8ΙΙΟΠΟ πεφιᾶ- 

αμάπι Πἴετααι Γοηὔρῇ2 Ργαερο[α1{ Πα μἱάεπι 1η ο εἰ οο/[α6-- 

ἴμάΙπεο εἰ παϊητας ο] πδηας χησπηρχϊ; ἀείπάς Υετο {ρεοῖεβ 

Ίοο ε[ὶ ρβις ἀἰΠετεπίίας εκ αοἰϊοπίρας νι]! οορπο[οἰ, Οαἱ- 

ἆάπι γεγῦο [ρεείες αά[οπρ[εναπί νετριπι ππεπιβγογαπας αἱ 

Ἱια εχ/[ιεῖ οναἰῖο, [ρθοίεθ ππεπιβχοτωπι, Ὀε ογιγίρας οεΓίθ 

εχεπρ]Ι ρταίῖα ἀῑκΙί, οαγγεμ1, Ιποεάεπά1 εἰ [Παπά] ταϊῖοηθ, 
Ἐταείετεα Εαῖ αὐάἰάΙϊ εξ ἀεοαπιρομαϊς, αιιοᾷ Ίάειι εεΙίι αο 

νετραπη {αρετῖας [οἱρίαπιν απἰε[οεπά], Ομαῖπ εἰἶαπα 19 

{ετίε [αρ]αηχίέ, εκ αοἰίοπε, ϱχ τειη[Ποπο. Αοἰίοπεπι Ρο 

Πηρι]ατῖρας ουγγοπά{, Ἱποεάεπᾶί εἰ ΓΠαπάϊ αοἰοπῖῦιβ ἃς-- 

οερῖί: τεπη][Ποπεπι νεο Ρο αιιε[οεπὰϊ Παία; 4 μάγε π]- 

41 απηρ]ίας αο 1π Γεπίεηἰία αιάπι αοἰίοπεπα εἰ 1 εἴεπι 
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χίας" οὐδὲ γὰρ ὅτε φύσεις ὠνόμασε μελών ἐν αἀρχῇ τῆς 

[27] ὁἼσεως ἡγητέον αὐτὸν, αλλὼ τοῦτο τρίτον σχῆμα τῶν. 
κεφαλαίων εἰρηκέναι, µμηδὲν τἆλλο τῆς φύσεως εἰθηκότα 
7νώρισμα παρὰ τὰ ἔργα, τὸ ὅλον ὧδι ἔχει, καθάπερ ἐν τῇ 

μικρὸν ἐμπροσθεν εἰρημένη ῥήσει γέγραπται. κατὰ πάντας 
τοὺς καιροὺς τῆς Θεραπείας τών κατὰ χειρουργίαν παθῶν 

ἓν σχῆμα φυλάετεσθαι χρὴ τὸ κατὼ «φύσιν τοῦ μέρους. 

ἕὑρεθήσεται δὲ τοῦτο, φησὶν, ἐκ τοῦ ἐλινύυντος καὶ ἀφξι- 
µένου, τουτέστιν ὅταν ἠσυχάξη τις, ἔκ τὲ τοῦ κοινοῦ, τουτ- 

ἔσιν τοῦ μεταξὺ τῶν ὑπερβολικῶν, ἔκ τε τοῦ ἔθεος, ἐν ᾧ 
ὁπλόν ἐστι τὰ ἔργα καὶ τὸ ἐλινύεν περιέχεσθαι καὶ τὰ 
δύο ταῦθ᾽ ἕξομεν γἐνικώτατα γνωρίσματα τοῦ κατὰ φύσιν 

ἑκάσιῳ μορίῳ γενομένῳ σχήματος, τό εξ μέγα εἶναυ τὸ 

ὑπερβολών αὐτὸ καὶ ἔθος. ἐγὼ δὲ ἐν τοῖς περὶ μυών κινή- 

σέως ὑπὲρ τούτων διελθὼν, καὶ τὴν κατασκευὴν τών µορίω», 

ἣν ἐξ αἀνατομῆς εὑρίσκομεν, ἐνδεικνύμενος τὰ κατὰ φύσιν 
’ -- « 3 - εἰ - 3 ι εε 

σχήματα τὠν μορίων, ως κάν τῷ περὶ αγμών αυτος ὁ {π- 

Ρετοεη[α]. ἈΝεσαε νεγο απ]α {εχίας 1ΠΙ{1ο ατἴαάπα Παἴυχα6 

ποπιϊπαν]τ, Ῥτορίετεα εαδἀεπι Ίππο {ετίῖαπα [αππατάπι πσα- 

ται επιηοῖα[ε εχ]ΠΙπιαπάμπι ε[ε, πι]]απιμε αλά οεζ- 

ἔαπι παίηγαε ΙΠάΙοίαπι Ρυπείος 8οἰίοπες ἴγαάιάι[ε. Οιποά 

{οί μπα [ο Ἠαδεί, ᾳαεπιαάπιοάιπι 1π ἰεχίι ραμ]ο απίε Ῥγο- 

ἀποίο [οπῖρίιπα ε[, ἴπ οαιπίβας ομγαἰ]οπῖ5 α[Πεσίααπι οἰ]- 

χυγρίοοχαπαι {επροτῖρας [εγναπάις εί Γεοιπάαπι παϊαγαπα 

Ρατγιῖ6 Ἰαρ]ίας,. ἨΗῖο απίεπι Ἰηα 1, εκ ο υΠε[οεηῖε εἰ οιἷαηίε, 

Ίου ε[ ααασ ααὶς εοηααἰε[οῖ; εκ οοπιηΙΠΙ, Ίου ει εκ 

πηεᾷῖο αμοά ΙΠίεςΓ εχίγειια Παϊπίαντ; αἴφαε εκ οοπ/[µθ- 

ἴμάϊπε, «απα Ρρετ[ρίοααπι ε[ὶ αοἴἴοπεπι εἲ φῑείεπι «ΟΠΙΡΤΕ- 

Ἰεπάϊ. Ἠαεσεηαο ἆπο οετία σεπεγα]πια Παδ{ῖας Γεοαπάυπι 

Ἠαίαγαπα ουῖηαε Ρατ οβοτᾶ Ιπάϊοία οοπ[ε(αεπιάς οπὰθ 

Γαπὲ ἵαπι Πίος εχίγειηα τηθάίππα Ίπα 1ρ[α οομ[υεῖιάου 

Έσο νενο ἵπ Ιμεῖ ἆθ πιοἰίθας πιπ[οα]οχαπι ἆθ Ἠΐ ΑππρΙΙΙΙ6 

ἀλ[εγιῖπιας εἰ παπα εχ αμαίοπιθ Ρραγίίαπι ἀπγεπίπιις Ταπι 

εο6, αι Γεοππάιπα παΐαχαπι Γαπὲ λαδίίας ἀειποπβγανίπιας, 

ηἳ εἴῖαπι ἵπ Πρτο ἆαᾳ αγίου] Τρίο ἀοοιῖ Ἠϊρροοίαίεδ. 



ΚΑΤ, ΙΗΤΡΕΙΟΝ ΕΙΡ 4. ΥΠΟΜΝΗΜΑ Γ 419 
Εά. Οµατι. ΧΙ. [ο7.] Εά. Βα[. Ύ. (698.) 
ποκράτης ἐδίδαξε᾽ δύναται δὲ ἄλλος ἄλλοις ὀνόμασί τὲ καὶ 
ῥήμασι Ἰθώμενος περὶ τῶν εἰρημένων πραγμάτων ἕτερα 

φαίνεσθαι λέγειν, οἷον καὶ ὕταν τι ᾷαίη τὸ ἀνώδυνον' οὐ 

γὰρ ἄλλο σχῆμά τι εὐθήσει πλὴν τοῦ κατὼ τὸ. ἑλινύειν εἰ- 
Φισμένου. τὸ δὲ αὐτὸ τοῦτο καὶ μέσον ἐστὶ τών ὑπερβολι- 

κών. ἀλλὰ κἀκ τῆς κατασκευῆς τῶν μορίων ἐνδεικτικώς αὐτὸ 

τοῦς᾽ ἔστι τὸ εὑρισκόμενον. 

κό’. 

Οιι χρῆσις κρατύνει, ἀργίη δὲ τήκευ, 

Λαὶ τοῦτο πρὸς ὑποτυπώσει φαίνεται γεγραφως ὃ 
συγ)ραφεὺς τοῦ βιβλίου, τυχὸν ἴσως ταὐτὸ μηκῦναι βουλό- 
µενος ἐν τῷ πρὸς ἔκδοσιν ὑφ ἑαυτοῦ γβαφομένῳ. καὶ 
κατ᾽ ἄλλα τῶν ἀντιγράφων εὑρίσκεται γεγραμμένον οὕτως 
τὸ, διότι χρῆσις κρατύνει, ἁργίη δὲ τήκει, προβάλλοντος 
αὐτὸ πρὸς ζήτησιν ἑαυτῷ τοῦ συγγραφέως χρησιμώτατον 
ὦν οὐκ ἐν τοῖς κατὰ χειρουργίαν μύνην, ἄλλα καὶ τοῖρ κατὰ 

Ροἱε[ι ααίεπα α]ῖας αἰῖς μἴεης ποπήπῖρας ἆε Ρνορο(ι19 τε- 

Ρας ἀϊσεγε ἀϊψει[α οοη/[ρ]οί, νε]αῖῖ εἰἶαπα απ. οι ἆἷ- 

ποπ οἴῖτα 4οἱογεπι, ποῦ αἰῖμπι Ἱαριίαπα Ππνεη]εί ΡργθείεΓ-- 

αμααι ειῖι 11 9ο αι]είοετε οοπ/[αείαπι ε[ὶ εἴ ἶ6 1ρίθ αἱ 

1πίες εχκίγεπια Πἱ πιεάῖα. Ὑεγαιη εἰ ΙπάϊοβίΙοπε [μπαῖα 

ρατίίαπι Πγιοίυτα Ἠῖο 1άεαι 1ΠνειαΓ, 

ΧΧΙΧ. 

Ίναπα µΓως χοδοταε, οεἶμπι εοἰίφιμαῖε 

Ἠοο εἴἶαπι ἵαπηιαπι 1π εχεπιρ]ατῖ οοπ/[ρίοϊίως ϱαοά 

ποιος ΗΡηῖ [οπῖριί ργοάίἁϊε. Ίάεπι Γοτία[α «πἴιπΙ ῥΡΓο- 

ἀμεεγο ἀε[ιάοναγεί ἵπ Ἰρτο αμἴ αἆ εἀἴιοπεπι αὖ «ο [οχ- 

Ῥεραίαχ ες 1η α]ῖς {ταπς[ογ]ρ{15 τία [οπρίασι ΠπγεμΙίας, ος 

υ[ας τοβογαῖ, οἰἴμπι γετο οο]]ῖαιαϊ ὁ Ρτοροπεπίε ΠΡΙ ρε 

απαεβίοπεπι ἀρίαπι Γεπιέπίίαπι αποίοτο ποη γεβας αἆ ολῖ- 

χυχρίαπι Γοἶαπα, [εὰ εἰῑπήὶ αἆ ἀἰαείαπι Γρεοίαπίριας τα Π[ῇ - 
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Εξ. Οµατι,. ΧΙ. [ὅ7. 98.1] Εὰ. Βα[. Ῥ. (6981) 
 ν 

δίαιταν. ἐκθηλίνεται γὰρ ἅπαν αργούνιων σώμα καὶ ἄθ- 
ῥωστον γίνεται, κρατύνέται δὲ καὶ ῥώννυται πραττόντων αὐ- 

τῶν, τουτέστιν ἐνεργούνεων, διττὴ ἡ πίστις τοῦ λύγου, πεῖρα 

μιὲν ἁπάνιων τῶν προσἑχύντων ιὸν νοῦν τοῖς ἐναργῶς σαι- 

γοµένοιςο. ἡᾗ δὲ απὸ τῆς φυσικῆς κατασχκευῆς ἔνδειξις ἐν 

τοῖς ὑγιεινοῖς ὑπομνήμασι λέλεκται. ἓν οὖν τοῖς κατὼ χει- 

ρουργίαν οὐ Σρ)) παμπόλλῳ χρόνῳ φυλάττειν ακίνητα πεπον- 

θύτα μύρια, καθάπερ ἔνιοι ποιοῦσιν ἀσφαλείας ἔνεκξν, ἀλλὰ 

δεῖ κινεῖν αὐτὰ μετρίως, ὅταν ἀφλέγμαντα γένηται καὶ 

τοῦτο ἄρχεσθαι μὲν πράττειν, ὕταν ἑδωρ Θερμὸν καταχέη- 

ται τοῦ πεπονθότο». ἐφεξῆς δὲ κἀν τοῖς λουτροῖς, εἶτα καὶ 

χωρὶς τούτων. 

, 

νὰ 

[ος] 3" πιέσει ἢ πλήδευ. 

” ο 3 [4 , 

Ἆαὶ τοῦτο αὐτὸ καθ ἑαυτὸ }εγθαμμένον ἐν τυποις 
Ν » , ε τ νν 

ὑπὸ τοῦ συγγράψαντος τὸ βιβλίον εἰς τοῦδε σαφώς ἐγγρα- 

πως. Όπιπε 1βίίατ οοτρα8 ἵπ οἰἵο ἀερεπίῖαπι ε[εποϊπαίασ 

ει ἵπβγπναπα Πί; Πγπιαϊίας απίεπι εἰ τοροταϊίας οογρς εο- 

χυπη οὶ Ἰαῦογ]δας Ιπειππιραπξ, Ίοο ε[ι αἱ αραπί. Ώυαρ]ες 

ψετο ε[ι οχα[οπῖς Πάες; εκρει]ειία φἰάεαι οπιπῖαπι φᾳἱ 

πιεηίεπι αἀλίρεηί ενἰἀεπίεγ αρραγεπίῖριης εἰ ἹπάϊοβίΙο τε- 

τΗΙή 4πὰε α παιυχγα]ί Πταοίητα [απηῖίαχ {π εοπιπιεηίαγϊ 4ᾳ 

Γαπ]ίαίε ἵπεπάα εχρ]σαία. Τη 5 απῖεπι Ύµ8ε αἆ ολΙγα-- 

ρῖαπι ρετπεπέ ποι παπ]νετ[ο ΤΕΠΙΡΟΓΟ Ρρατίες αΏεοίαε ΓεΓ- 

νατὶ 4ερειῖ Πππιοβί]ες, απεπιαάπιοάαπα ποππ 11 Γεουτ]α [15 

σταῖία {αοιαπῖ, Γεὰ 1ρίαε αααπι ἹπΠαπιπιαἰΙοπῖς ΠΠῖ εχΡρείΓ- 

ἴᾳ5, πιοάεταίε ἀϊπιογετί, Ἡοσφαα ἵπ Ρρτϊπις πιο]Πεπάαπι, 

ουσ α[εοίαε ρατίί αηπα οα]άα ρετ[απάίασ; ἀείποερς 1π 

Ῥαϊπεις, Ρο[ίεα εἴἴαπι Πηπε 19. 

ΧΧΧ. 

ἄπ οοπαρτε/[/τοιιε αἲι οορία [ἰπίεογμπα. 

Ηοο ἔρίαπι 4 ποβθ Ρετ Τε ἰγρῖς αΡ αποίοτε 110 Γαπα- 

πιαἰίαι [οἱρίασι Ίο Πρτασίας ἰπαπδίωλί Αἲ [αρνα Ρετ-. 
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φόµενος μµετήνεγκεν. ἐἴρηταυ δὲ καὶ τελέως καὶ σαφῶς ἕμ- 

προσθεν, ὡς νῦν οὐκ ἐλλειπτικῶς. χρὴ γὰρ προσυπακοῦσαν 
τὸ ὀθόνιον, ἵν αἱ λέξις ὕλη γένηταυ εοιαύτη. ἡᾗ πίεσις τῷ 

πιλήθει τῶν ὀδονίων γιγνέσθω μᾶλλον ϱ) τῇ Ὀλίψει, 

| ὰα 
ε ’ α 5 , 9 , ο ΄ ” σα” 
Οκόσα δὲ ἐκχυμώματα 3 Φλάσματα ἡ σπάσµατα 3 οἰδήηματα 

3 ’ - 3 -” ΄ 3 . Σο» - 

αφλέγμαντα ἐξεργᾶται, ἐκ τοῦ τραύματος ἐς μὲν τὸ ἄνω τοῦ 

σώματος τὸ πλεῖστον, βθαχὺ δέ τὲ καὶ ἐς τὸ κάτω, μὴ 
; ] - ” ἀπ η 

κατάντή τὴν χεῖρα ἔχοντα ἢ τὸ σκέλος, τεθέμενον τὴν 

ἀρχὴν κατὰ τὸ τραῦμα καὶ μαλιστα τὰ ἐρείδοντα, ἥκιστα 

τὰ ἄκρα, µέσως τὼ διὰ µέσου. τὸ έσχατον πρὸς τὰ 
ἄνω τοῦ σώματος νἐμόμενον ἐπιδέσει, πιέσει. ατὰρ καὶ 

] - 5 ... , , 
ταῦτα πλήθει μᾶλλον ϱ ἰσχύῖ, μάλιστα δὲ τουτέοισιν 
3 ΄ .) - ν . , 4 ΄ 

ὀθόνια λεπτα, κοῖφα, µαλῦακα, καθαρα, πλατέα, ὑγιέα, 
3, , ’ - 

ὡς ἂν ἄνευ ναρθήκων καὶ καταχύσευ χρῆσθαν πλέονο, 

[ρίοπε ρετ[εοίεφιιε εχρ]οαίαπα ε[ί, αί Ππο Ρτδεοῖ[ο αἆ- 

{ονυμαχ, Ῥαυδπάίγε πΒπιᾳΙε οροτίεῖ Ἠπίεα, μἴ υαπῖνει[α 

οτα!ῖο ἰα]ΐ εκ][αί. ϱΟοιρτε[ιο {αῖ πιαρῖς Ππέεοσασι πηπ]- 

ἠἰαάίπε απαπι Ρτείῖα, 
ο. 

ΧΧΧ]. 

(Ομαεεμήφιιε Ψετο [μρρί]αιίοπει ανὲ τοπίµ[ίοπες αμε νμί[το-- 

πες αμὲ ἔΜΠΠΟΤΕΙ ἴπ[απππηαιϊοπϊς εκρεγίες εν φμίπεγε οὗ- 

οτἰμπίμτ, αἆ [ωρεγίογεπα ρατέεπα ρἱμγίπιιπα, αἆ ἰπ]ογτίο- 

επι ραγµπι ἀείίρατε οροτΙεῖ, 946 Ππαπτα αμξ ΟΥ ΠΟΙ. 

Ῥτορει/α [οτιίαπιμτ. «Ῥγίπερίμπι [α[είαγωπι [ωρτα υμί- 
πἩδ Ῥοπεγε πιακίπιεφιε ΠγπαΥε γαίες επίγεπιας παηίπας, 

πιεάίας πιεάοσγίίεγ. Ἐπίγεπιαπι ρατίεπι αἆ [μρετίογες 

εοτροτῖς ῥατιες ἀἰγίδμεγε ἀεἰίραιίοπε, εοπιργε//ιοπε. δεᾶ 

εἰ Άαεο εορία Ἱιαβὶς Φµαπι Υοδοτε. Ἠίς νετο ροεί[- 

ΤπΠι «ΟΠΡΤΜΙΗΠΕ ἶπιέα τεπµία, ἰαενία, πποἰία, ριχα, ἰαία, 

[απα, µε φµαε [πε [εγμ]ίς εἰ ιδετίργε αφιαὲ ρεγ[ι[ίομο 

μ[μγραπάα [πὲ. 

ςΑΙΚΧῦ8 τοἩ, ΧΙΙ ΡΑΒδ 1, ΚΕΙ 
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Φλάσματα διὰ τοῦ φ καλεῖν ἔθος ᾿Γπποκράτει κατὰ τὴν 

τῶν Ιώνων διάλεκτον, ἃ πρὸς ἡμῶν ὀνομάζεται διὰ τοῦ 9 

ὑλάσματα. {ίνεται δὲ βαρέος τινὸς ἐμπεσόντος τῷ σώματι, 

ὡς ἂν εἴποι τες, διασπάσαντος τὸ σαρκῶδες γένος. ἐἑνίστα- 

σύαι πέφυκεν, ὕταν ἡ διαθλασθεῖσα σαρξ εἰς τὴν ὑπὸ τῷ 

δέρµατε χώραν αἷμα προσχέη. τὸ τοιοῦεον πάθος ἐκχύμω- 
µα καλειαι καὶ γίνεται δηλονότο τοῦτο μὴ διαιρουµένου 

τοῦ δέρματος. εὔδηλον δὲ ὅτι καὶ φλέβες μικραὶ συνδιαι- 
ϱοῦνταυ τῇ σαρκὶ κατω τὴν τῶν ἐκχυμωμάτων γένεσιν. τὰ 

δὲ οπάσµατα περὶ τὰς ἴνας γίνεται τῶν μυῶν ἐπὶ πλέον 
ταθείσας, ὡς ἐνίας ῥαγῆναι, καὶ καλοῦσιν ἐδίως οἳ νεώτερου 

τών ἰατρῶν τὼ ποιαῦτα παθήματα ῥήγμα- (699) τα. τού- 
των οὖν πρῶτος ὁ Ιπποκράτης μνημονεύσας ἐφεξῆς αὐτὸς 
ἔγρωψεν οἰδήματα, πάντας οὕτως ὀνομάδειν εἴωθε τοὺς παρὰ 
[99] φύσιν ὄγκους' οἱ µετ αὐτὸν εἰς φλεγμονὰὸς καὶ σῃί- 
ῥους καὶ κληθέντα ὑπ αὐτοῦ ἰδίως οἰδήμαια Φιηρήκασυ. 

φλεγμονὰς δὲ ὁ ᾿Ιπποκράτης ὀνομάδει τὼς φλογώσεις, ἄφ ὧν 

τοὔνομα τίθεται τοῖς Θερμοῖς ὄγκοις. ἔξωθεν δὲ τῶν εἰρη- 

Ηιρροογαιῖ6 πιο Γαϊ οκ Ἰοηυπ πια, φλάσματα Ρες 

φ οοηΙΠῇοπεν αβρε]]ατε, Ύµάε Θλάσματα Ῥει ϐ α ΠΟΡΙ8 
ποπηϊπαίαχ.  Ἠαο γετο οροσϊαπίας, «παπι απά ρτανο ἴπ 

οοχρ.5 ἀεοῖά1τ, αο Π απῖς ἀῑκειῖ, οαγπο[Ιπ σεηις ρεῖ- 

τμρῖῖ. ῬαριαΗοποςς νετο Ιπε[ε εοπ[αενετιη!ί, ϱπ11 ϱΟΠ- 

ἵω[α οατο Ίπ ΘΑ ϱµαο [ας οπίε ε[ γοσίοπειι [αημσαἴπεΠι 

Γαβαπάϊξ, ππάε Ἠ]ο αΠεοίας [ιΠιβο νοσαίας, ο ἴἄε ηἰπηῖ-- 

ΣΩ ΠΟΠ ἁἨγίία ουίε σεπεγαίαχγ. Ῥαιεί ααἴειι εκ Ί]ία, Υε- 

Ὠὰδ υπᾶ Ομ ος ἵηπ [ΗΠΠΠΟΠΕΙΑ δεπετα[ίοπε ἁῑνιαϊ, 

γαἱορεν απίεαι ογἱωμίων 1π πππ[εμ]ογαπι ΠΡγῖδ, υδί αμι- 

ΡΙμ9 οχίεµ[αο [ωηῖ, αἱ ποηπυ]ί8ε ταραβίΗν, 6.0 ἄΠε- 

οἱἰως ]ωμίοχες πγεδἰοὶ χαρίγας Ῥτοριίε νοσϊααῖ,. ΄ Ηογάπι 

{απΠΕΠ ᾖῥχίπηα5 ἨἩϊρροοχαίε ππεπιος 1ρ[ε Γετίε οεἀειπαία 

{οπἱρβί, οΠΊΠΕΘ ία Ποπῖπατε οοη/αενίε «ο5 αιῖ ῥγαείετ 

πα υχαρι {απ {μαιογες. Ἠεοεπίίοχγες εος 1 ἹπΠαπιππαϊἰοιέδι 

{οἶνι]ο εἰ εοθ αᾳµάε Ῥνορείε οεἀειιδία αρρε]απὲ ραν- 

ἠυηίμχ, ΠηΠαμηηιαίίοηες απίέπι Ηἱρροοταίεν Πασιαπιῖᾶς, 

πηάθ ΠΟΠΙΕΩ οα]ίᾷἱδ ἐμμιοχίρας ἱπάἰίαπα εἴ. Ῥχαείει Ρχο- 
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Εά. Οπατι. ΧΙΙ. [99.] Εά. Ῥα[. Υ. (699.) 
µένων ἐσιὶ τὸ καλούμενον ἐρυσίπελας, φλογώδες μὲν. ἀεὶ, 
σὺν ὄγκῳ δὲ οὐκ ἀεί. ταῦτα οὖν ἅπανια τὰ κἀτειλημμένα 

παρ ἠπποκρφάτέε ὀνομασιὶ παύη τὴν μὲν κατα 'δίαυιοιν 
καὶ φαρμακείαν ἑτέραν ἔχει Θεραπείαν, τὴν δὲ κατὰ χεἰ- 
ρουργίαν ἐξ ἐπιδέσέως τρόπου γινομένὴνι ὅταν καὶ μαλιστα 

ἐκ τῆς προὐπαρχούσης ἐπιδέσεως τὴν γένεσιν ἐσχηκύια, περὶ 

ὦν νῦν ποιεῖται τὸν λόγον. τὸ γὰρ ἐξεργᾶταυ ἕλ τοῦ. τρώ- 

µατος, οἷον ἐκθλίβειαι ἡ ἐξαιρεῖαι δηλοι. τινὲς ἄνεικρυς 

ἐξαίρεται }ράφουσιν, ὡς μηδιμιᾶς ἐξηγήσέως δέισθαε. . ἐν 

ὃ᾽ ἐπίδεσιν αὐιῶν ἔν μὲν πῷ περὶ αἀγμῶν ἅπ᾿ αιτοῦ εο 

οἴδημα ἔχοντος μορίου ποιεῖεαι, νυνὶ δὲ απὸ τοῦ Ί1βώματος. 
δηλον ὃ᾽ ὅτι καλε τρώµατα τὴν βλάῤην τοῦ μορίου. Καὶ 

τοιοῦτύν γε τῆς καταγµατικῆς ἐπιδέσέως. ὑπαλλάεεεο νῦν, 

ὅτι τὴν πλείστην νομὴν πῶν ἐπιδεσμων ἐπὶ τὸ «ἄνω πεοιεῖ- 

σύαι κελεύεε, βραχὺ δέ τει πὸ κατὠ. τὸ μηδὲ κατάντη τὴν 

χεῖρα ἔχοντα ἡ) τὸ σκέλος, «οινὸν μέν ἐστι πρὸς εὖν κα- 
τ 

Ροβίος (απιοχες αἰτετ εἴ, αιιοά εΓγΠβρε]αθ νοοαίασ εἰ ρες- 

Ρείπο οωίάείι εἰἰ οµπι 4ἱαβταπίία, οι {απογς νεο ος 

Ρετρείμο,  ΗΙ Πριαν οπιΠες ιποΥβί ποπηϊπαἰἶπα αὓ ΗΙρρο- 

οταίε οσο μ11. αιιοὰ αἆ ἀῑαείαπι αο ρ]αγπιασοίασι [ρεοίαί, 

ία ουγαἰΙόηθιη εκἰφαπίς φιιοᾷά νετο αἆ ομἰγαχρίααι αλίαμι 

Ύµ4ε εκ ἀε[ίσαιτομ]θ ταίῖοπα Πἱ, «αι εἰ ροι{Ἡπιαα -ᾱ 

Ρταεοεάεη[ῖρας ἀεραιιουίρας αγίίαπα [ουµαυίατ, 4ὲε ομί-- 

Ῥμ5 πµηο ογβίΙοπεῖη Ἠαῦεί. 15 ἰεχίμς, εκ νυ]ήετο οὐόγίαι]- 

τάσ, Ἰάειι αο εχρτιααπία γεἰ εχρε]απίαχ Πρημμοαί, Ύμ1-- 

ἀαι πα ρίαπε [ογἱραηί ἐξαέρεται, ἐκρε]]ιπίυα, μἲ π]ία 

ορυς εχριοαίίοµε, Οείεταπα {ρ[ογμι ἀε[ραίίομεπα τμ ΠΏχο 

4ε {ταοίιχῖ» εα ρατίε ίπππογε αΠεεία, Ἰίο Υεχο ἃ να]πετο 

εκοτάϊἰίαν,. Οομίαί απίειι ἀρίαπι να]παδ νοςανί Ρρασίῖβ 

Ἰαεβοπεδ. :Αίθιε πω]ο εαίεηας οαἱασπηαίίοβτα ἀε]ραίίοπεπι 

{αραιαίαί, οαπαἰεπας ρἱαγίπιαπι {α[οἰαγαπι ἀῑΠειῦαιΙοπεπα ἂά 

Γαρεγίογᾶ Τεῦνίὶ οοπ[αέ, Ρασᾶπι νεχο αἆ Ιμετίοτα, 19 

41104 µε {εχίμς, φις ΙπαΠΙΙΠΙ αἰ ος πο Ῥτορεηπία {οχ- 

μαπίας, οοπηπιιηῖ6 ο ἀλάεπα ε[ι ἀειίσαιιοπί οαἰαριιαἰἶοαε {ει 

ΚΕΚ } 
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3 -” 

ταγμετικὴν ἐπίδεσεν, αλλ ὡς µεγίστην ἔχον αὐτὸ δύναμιν 
ἐπὶ τῶν νῦν προκειµένων οὕτως ἔγραψε, µή πως ἀμελέστε- 

΄ ’ 

ϱον σχόντες εἰωθαμὲν, ἐνίοτε μεγάλην αἱρώμεθα βλάβην. 
-” ., ’ ’ ) ’ ” - 

οσα γὰρ αξιόλογον βλαβην ἢ ωφέλειαν ἔχει καλὼς καὶ μι] 

καλώς γινύμενα, ταῦτα αναμιμνήσκειν οὐκ ὀκνήσει συνεχέ- 
3 . ν -ᾱ 4 Δ 3 ’ Ἀ ΄ - 

στερον. ἐφ ὧν δὲ µικράν ὠφέλειαν ἡ βλάβην οἵδε γιγνο- 

µένην, αρκεῖται περὶ τούτων ἅπαξ εἰπεῖν. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν 
’ 3 3”, κ. 

καταγµάτων, ὅταν εὐθέως ἐπιδέηται, πρὶν ἤτου φλεγμῆναν 
8 ” - - 3 , . 

τὸ πεπονδὸς ἡ τι τῶν νῦν εἰρημένων ἐπιγενέσθαι παθῶν, 

τοῦ μὲν μηδὲν ἐπιρῥεῖν τῷ πεπονθὀτι παραπλησίως ο) πρό- 

φοια τῶν νῦν εἰρημένων ἐσεὶν, οὐ μὴν τοῦ γὲ διαφορεῖσθαι 
’ ” 3 .. 

τὸ περιεχόµενον ἐν τῷ πεπονθότι, καθάπερ κἀπέ τι τοιοῦ- 

τον καὶ τοῖς κατὰ χύσιν προσέθηκεν, οὐχ ως οὐδ' ὅλως ἐπ᾽ 
κ, , ᾽ 3 ε. - 5 4 ͵ Ν ” 
ἐκείνῳ χρωµμεένος, αλλ ας νὺν μᾶλλον. ἐπὶ πλέον γαρ δεῖ 

τοῖς τοιούτοις ὕδατος Θερμοῦ καταχεῖν, ἵνα διαφορηθῇ τὸ 

περιεχόµενον ἓν τοῖς ὠγκωμένοις. οὕτως οὖν καὶ αὐιὸς ἓν 
τῷ περὶ πτέρνης λύγῳ καθ᾽ ἣν αφ ὑψηλοῦ πηδησάνιων 

ἐκχύμωμά τι ήίγνεται σὺν τοῖς ἄλλοις οἷς ἔγραψεν εἰς τὴν 

ἂᾱ {γαοίηγας πΙ]ὰν [εἆ Ίππο {απφααπι ΥΙΠι ΥΙΑΣΙΠΙΑΤΩ Ἰνδ- 

Ὀεπίεπι 1π τεβαθ ΠμΠο Ρτοροβίῖς Πα [οχρΏί, πε ρτοαί 

οοπ/[ιενΙπ]Πς περ]σεπίϊας αἀσεηπίε ΠΟΠΠΙΠΩΙΑΠΙ ΠΙΑΣΕΙ 

Ἰαε[οπεπι οοποΙίεπηὪς. Όπαε παπιφιε Ιηρεηίειη ΠΟΧ4ΠΗ αι ξ 

ορεπι {ογιαπίασ πεφαε τοοῖε ργοσεάιηῖ, Ίαεο {γεαιεηΙῖΙβ 

ΕΟΠΙΠΙΕΠΙΟΥΣΤΟ6 ἨΠΟἩΠ Ρίρεραϊ Ηϊρροοταίεπι; 1π ϱιἰθις νεχο 

πη]]απι ααἲ εχίσααπι ορεπῃ απί ποχβπι οῬοσϊτὶ πονῖίν Ἠαῖο 

4ε Ἱῖς Γ{επιε] ἀΤεγω[ε [αιῖς ει, ἴπ {παείαχ]ς Ισιίαν αὐὈὰ 

απαπι ρεῖπιασι Ἰαο ἀενιποϊαπίαν, ΡΥϊήασφιαια 1πΠα μα Γῖο 

γε] αμ εκ Ργαεᾷ]οῖῖς α[εοίῖρις α[Πεοίαε Ῥαγίῖ Γπρεσγεηε-- 

η! εαιίῖο ε[ Ππ]ίει ο 1 Ἠῑδ, πε αιῖά ἵπ αβεοίαπι 

Γεάειι αΏ]ιαί, Ποῦ ἵαππεπ αἱ Ἡππιου 11 Ἰαεία ρατίε οοΠ{ειι-- 

έας ἁ)Γοαϊαίαγ. ΟὨποοίτοα Ρρετ[α[βοπεαι {π {εχία αἀ]απχῖί, 

ΠΟΠ 01ο 11ο ΟπΠΠΙΠΟ εαπι ποη α[ωτρεί, [εὰ «ο Ἠῖο πιᾶ- 

55. Ἠαεο επἶπι αηιιᾷ οα]ϊ]άα οορίοῄαφ ρεσ[απάεπᾶα Γαπΐ, 

πὲ οαιοά ἴπ {ππιεηῖρας ραγίῖθας οο]]εοίαπι εΠβ ἀῑ[ομίϊαίαγ, 

Οπαπιοῦγεπα Τρ[ε 1 [εΓπιοπε ἆε οαϊες ομῖ α]ίο Γαία Γα- 

ΕἱΙ]αΠο απαεάατω [αοοε[εγαῖ, αππαι αὖ οείεκί 4παο αἱ οι» 



κπαἹ” ΙΗΤΡΕΙΟΝ ΒιΒ4,. ΤΠΙΟΜΝΗΙΜΑ ἵΓ. .δα 

Σὐ. Όματι, ΧΗ. [00. {00.1 Εὰ. Ρα. Ῥ. (6ϱ9.) 

Φεραπείαν αὐτῶν [χρησίμοιο καὶ τοῦτο προσέθηκε», ὕδατι 

Φερμῷ πλείστῳ» οὐ τῇ πιέσευ ὑπήν ῤῥώ ων. ἔχεν τὸ ἐπι- 

δοέμενον µόριον. Ἓἴρηται μὲν οὖν αὐτῷ καπὶ τῶν καταγμά» 

μημβι χθεία δὲ μείζαιν ἐπὶ τῶν νῖν προκξιμένων ἐστὶν, ὅπως 

μήσε Θλίβοιτο καὶ διαφοροῖτο. διὼ τὴν αὐτὴν οὖν αἰτίαν 

μαὶ χωρὶς ναρθήκων ποιεῖται τὴν ἐπίδεσιν, ὧσιε κατὰ δύο 

τῆς καταγµατικηής αὐτὴν αποκεχωρηκέναι, καθόσον ζετόν τε 

πιέξεσθαι δεῖται καὶ μάλιστα ἐπ᾽ αὐτῶν ἀξιοῖ τὰ ὀθόνια 

σψα εἶναι καὶ λεπτὼ καὶ ών καὶ καθαρά. τούτων 

γὰρ μάλιστα χρήζει τὰ πιέξεσθαι μὲν ἦστον δεόµενα», δια- 

σορεισθαι δὲ μαλλον. προρεσηκε δὲ τὸ χωρὶς φλεγμονῆς 

εἶναι δεῖν ἕκαστον τῶν εἰρημένων παθῶν, εἰ μελλοκα διὰ 

τῆς εἰρημένης ἐπιδέσεως θεραπεύεσθαι, διόει τὰ φλεγµαί- 

νοντα τὴν ἐξ ἐπιδέσεως πίεσιν οὐδὲ μετρίως γιγνομένην 

ἀνέχεται καὶ «διὰ τοῦτο θεραπεύομεν αὐτὰ καταπλάσμασί τ8 

καὶ συνεχέσιν ὕδατος θερμοῦ καια- [100] χύσεσι καὶ φαρ- 
µάκοις ὑγροῖς, ὕσα δηλονότε φλεγμονὰς ὠφελείσθαι κανά. 

ταἰἴοποθπι Ργας[οτΙρΠΙ αακί]μῖφ, Ίοο 4ποφιε αἀάϊάαῖ, ααβλ 

πλπηΐχαπα σα]]άαπι οορίοίατα, ου]ὰς ρετ[αῇβοπθ, πος οι” 

Ῥτείῖοπε ραῖ ἀενίπείεπάα Γεομτίίβίεπι Ἰωρεί, Ώσατα π 

ορειο ἆ4ε {ταςοαχῖς ἰά αἳ 1ρ[ο 4ποφια Ριαε[ογὶρίαπα ε{. Ια 

Ῥτορο[ιής γετο αΠεοιίδας ια πηα]οτ ε[εν αἳ ἀῑ[οαμαπίας 

οἱ ποι οοιπργπιαπίας. Έαπι ἱρίίαχ οὗ οαμίαπα εἰ αβ[ᾳια 

Γετυ]ῖ ἀε]ίραιίοπεπα πιο] τας, Ἱία μἲ ἆποραδ πποάί α σᾶ- 

ἱοσιπαίῖσα ἀεἱ]σαίΊοπε 1ρ[απι [εογεγετῖ!, ατα απῖα παῖπας οΟΠΑ- 

ῬΡταιή ρο[α]αί, ἴαπι απἷα πιακίπιε 1η 1ρῇ19 ἵπιρεταί Μπίεα, 1ε- 

νία, ἱεπαία, πιο]]ία εἴρυγα ε[ῖε, Ἠΐς επίπι ροιΠπιασι ἀπά]- 

επί 4παο ρατοῖμς οαἰάεαι οοπιρεπιεπάα Γαπε, Ἠβετα]ίας 

γετο ἁἀἰομιεπάα. Αάάῑάῑξ αιίεπι ππαπιαπεπ(ᾶο εκ ΡΤοΟ” 

Ροή α[Τεοϊίοις οἶἶτα Ἱπ[ααππαίίοπεπι ε[ε οροσίετε, [η 

Ρτορο[ίία ἀειίσαιίοπο οπταχὶ ἀεῦεαί, Οσία Υετο ΡΗΣίεΦ 1Π- 

Παωπηαίίοπε Ἰαῦογαπίεν επι 4παο ἀε]ὶραιίοπο Πἱ οοπιρτεί- 

βοπεπι πο πιοθίσᾶπι απίάεπι Γεγιπί, ΡγορίεΓεᾶ 1ρίας οδία- 

ΡΙΑ[πια[1ς εἴ αμάαῖς 84189 οα]άαθ ρεεζαβοπίμαν ογαπη5, 

πεφἰοβαιεπ!ῖς ϱποφαθ Ἠφαϊάϊς αθ Πἰπτιπι ἡπβλαιαρίς 

ηῖρης ααχὶματὶ αυεαΏῖ, 



α8θ 144ἨΝνο. ΗΙΣ το ΙΠΠΟΚΡΗΤΟΥΣ 

Εὰ. (Ίνα, ΣΠ. Γ100.1 Ε4. Βαΐἴ, Υ. (6909.).- 
, αν 44: 

η) ] 3 ’ Ἅ , Ἆ ι Ἀ 3 Π 

Τω δὲ ἐκπτωματα 3) στρέμματα ἢ διαστήματα ἡ αποσπό- 

σµοτα ἢ ἀποκλάσματα ἢ διαστρέµμιατα, οἷα τὰ κυλλὰ, τὰ 

Γἑτερόθῥοπα, ἔνθεν μὲν ἐξέστη συιδιδόντο, ὅπη δὲ συντεί- 
ε . Ε , : ’ Β , Ἀ . 3 . ” 

νοντα, ὥς ἐς ταναντία ῥέπη ἐπιδεθέντα ἢ πρὶν ἐπιδεθῆ- 

ναι σµικθρῷ μᾶλλον ἢ ὥστε ἐξ ἴσου εἶναι. καὶ τοῖσιν 

ἐπιδέσμοισι καὶ τοῖσι σπλήνεσε καὶ τοῖσιν ἀναλήμμασε 
- , Π 3 , 

καὶ τοῖσι σχήµασε, κατατάσει, ἀνατρίψει, διορθώσει, 

ταῦτα καὶ καταχύσει πλείονε. 

᾽ , ς: ” » ” κ.α ” 
ΤΤερὲ τούτων αἁπάντων παθών ἕν τὲ τῷ περὶ αγμῶν 

3 ”, 3 3 3 ; .. ’ Λ - “ ”- 

καὶ άρθρων αὗτος ἐδίδαξε τελέεωτατα καὶ νῦν ὥσπερ ἄλλων 
- - ’ ’ , 3 

πολλών, οὕτως καὶ τούτων» οἷον ἐπιτομήν τινα γράφει, καθ 
ς . . ” ./, .. 

ἑαυτὴν μὲν ασαφῆ διὰ συντοµίαν, εὔδηλον δὲ τοῖς προσανε- 
, 3 -- Δ , ην αὲ ο. ... αν ΄ Ε Λ 

/νωκῦσιν ἐἔκεῖνα τα βιβλία. καὶ Ί]μεις δὲ ὅτι ᾳΌανομεν αυτα 
᾽ - - ΄ 3 ’ -” 

προεξηγήσασῦθαι, διὰ τοῦτο νῦν ὀλίγα αἀναμνήσεως ἕνεκεν 
3 -” . -” 3” Γ - .”, - 

ἐροῦμεν. ἐαν δὲ τις ἐκ τοῦ κατ ἐητρεῖον ἄρχεταυ, τοῦτο 

ΧΧΧΠΗΠ. 

Αἲ νεγο Ργοϊαρ[α αιμὲ ἱμπαία αμ ἀι[ραγαια αμε αυμ][α αιε 

αὐγμρια αμ Ῥετνεγ[α, οµα]ία ναγα, αἰο μγορεπάεπεία, 

εα [α[εῖῖς ἀεἰίσατε ορυγτεῖ: μπᾶε ομίάεπι εποε[]ετίπι τε- 

ππϊιιεπᾶο, Φιο φετο εποε[]εγίπε ἐπιεπάεπᾶο, µε αἆ οο- 

Γγατία ἴπε[ίπεπε ἀεἰίραῖα, εἰίαπα ρτῖμίφπαπι ἀε[ίραια Γμε- 

γἰπὲ ραμίο πιαρὶς Φµαπα μὲ εἂ αεφµο [πι εἳ /Γα[εῖῖς ει 

[ρἱεπῖϊς εἰ [ω[ρεπ[οπίῤως ει [δυτὶς, ἀ[επ[ίοπε, [γἱειίσοπεν 

ἀἰγεοίίοπε, αἆ Ίαεο εἰῖαπι μδετίοτε ρετ[μ[τοπε. 

Ῥε Πῖς οπιπῖρας αΠεοίῖθας ἔαπι Ἰπ ορεγε ἆε Γγαοἰατῖς 

ἴππι ἄςε αγι]ου]]ς 1ρ[ε ἀοοιῖῖ απερ(Ππηο; παπο εἴῖαπι αεπὶ-- 

βἀπιοάαπι 1π οε[ετῖς πιη]ῖς, Ἱία εἰ Ἠῖ5 νε]αῖ αποφάαπι 

οοπιρεπάζαπι [ορ], ααοά ρογ [ε απίάεπ Ὀγεντιαἰϊς εαι[α 

οῬ{[ουΓπα ε[; 19 νετο απῖ 1βα οροτα ργαε]εσετῖπὲ ππαπῖ[ε- 

Παπ, Ίος απῖεπι εἴῖαπι αιῖα 1ρ[α Ρτῖας εκρ]ίσαγε ΡΓ8ς- 

ΝΕΠΙΠΙΗΑ, ῥΡΓΟΡΙεΓεᾶ ΠΙΙΠο ραισε Γεσογᾷᾶαιῖοπίς σταί]α Τπ 



. δα ΙΗΙΡΕΙΟΙΝ 18 4. ΤΙΗΟΙΜΙΝΗΙΜΑ Γ. 587 

ΓΚ. Οἶατι, ΧΙ. [100.] Εᾱ. Ρα[, . (6ς9.) 
Σρὴ τὸν διδαάσκαλον σαφἩηνείας ἔνεκεν λέγειν ὅσα κατὰ τὸ 

περὶ αγμών καὶ ἄρθρων αὐτὸς ὁ “Ιπποκράτης ἔγραψεν, ἐν 
ὑπομνήματυ δὲ µεταγράφειν αὐτὰ καὶ παρατἰίθεσθαυ νῦν. 

κέκληκεν οὖν ἐν τῇ προκειμένη ῥήσει ὁ '/πποκράτης ἐκπτω- 

µατα μὲν ἐπὶ τῶν ἐξηρθρηκότων, στρέμματα δὲ φώνει μὲν, 

ὅταν διάρθρωσις απαθής ἐστιν, ἐστράφη δὲ τὼ περὶ αὐτὴν 

γευρώδη σώματα καὶ γίνεται μάλιστα τοῦτο τοῖς κέενεµβα- 

πεῖν λεγομένοις. διαστήματα δὲ ἐπὶ τῶν ψαυόνεων μὲν αλ- 

λήλων ὁσιῶν φύσει καὶ χωρὶς διαρθρώσεως, ἀποστάνεωφ 
δὲ διά τι πάθηµα. καὶ κατὰ τὸ περὶ αγμων καὶ ἄρθρων 
αὐτὸς µέμνηται δισταμένων ἀστῶν απ΄ αλλήλων ὀνομαστί. 

κατὼ μὲν ὠγκῶνα πήχεος, κἐρκίδος, ἐν δὲ τῇ ἄκρᾳ τῷ γό- 

νυῖ τῶν συγτιθέντων αὐτὴν κατὰ τὸν πύδα τών πλήησιαξόν- 

των τῇ πτέρνη. τὰ δὲ ἀποσπασματα τών ὁσιῶν /ίγνεταυ, 

καθάπερ αὐτὸς ἀπ ἀκρωμίου διῆλθεν, ὅταν τῶν συνγδούν- 

των αὐτῷ διασπασθέντων ἀποχωρισθῇ π]εῖστον ἅπ᾿ αλλή- 

ππεάῖαπι Ρτοίεγεπηα5. 9 ᾳπΠ18 8Πἱεπι αὓ ορεγθ θε οΠιοῖηα 

πιεάἰοὶ βι[ρΙοείασ, ἵππο ἀεοεί Ῥταεοερίογεπι αἆ εκρ]αµᾶ- 

Ίἱοπεπῃ τεσεη[θγο ϱιβ6οῦΠΦΩΠΕ 1 Οορετε ἆε Γ[Γαουτ]ς εἰ ατ- 

οι] 1ρ[ε [οπρίϊ πιαπάανίῖ Ηιρροουγαίεςδ, εΒΙῃ ϱΟΠΙΠΙΕΙ- 

Ίατίο ἀείογίρενε εἰ Ίο οοµ/ειθ, Δρρε]]ανΙί Ιβίς 1η 

Ῥγοροίίο ἰεχία ρινοἱαρία αἰενί μδί αγίίοι [ας ΓεάΙβιιθ 

εκοἰἀετμηί, ᾖαχαία νετο νοσαί, οα.πι ατοι]αίίο 1]]αεία 

ει, [εά 4 παε επι απιρίαπὲ πετνοία ΟΟΓΡΟΥά Ρεινεγ[α [απῖ, 

Ἰάᾳπε 16 ασο]ὀ1ί φαί Ρες ναουια Ἱποεάετε ἀἰοπηίαν. Ώ1{ρα- 

ταία, ουσ οἷ[α φπαε πηίιο [ο οοπ[ἱησαπῖ αιἲ παίπτα οἶ- 

ἵνα ]αμοίπταπη οὐ]αεγεηῖ ργαε α[εοία αποάαπι ἀἰάποπηίατ, 

Ίηπ ἨΕνῖς ᾳποφπε 4ε {γαοητῖς εἰ αγἰῖοι]19 ποπηϊπα[ἶπι Π]θ-- 

πηϊΩῖί ο(Ππα 9 ας Ἱπίον [ο ἀἰάαοιπίητ, ἵπ Πεκυτα ααἰάεπα 

ουΡΗΙ εἰ τα], Ἰπ οχίγειηα παπα εἰ Ιπίεγηοδῖο εοτάπι ᾳ1αθ 

ἀρίαπα οοπιρο[αενυπί ο(ππα,. 1 ΟΥΗΤΘ ΘΟΥΙΠΙ ϱµθ σεηιι 

οοπταυΠε, Ἱπ ρεᾷο ἀεπίφπε εογαπα ϱμαθ σα]οί [απί Ῥτο- 

πἷωα. Ανιυ]ία ἀῑκίι ἵπ οἴπδις ᾳπδο ρτοάευΠί, απειηας- 
πηοάπ1 1ρίο ανη]ία αἳ αογοπιο εχρ]ἰσαί, ϱ«απ1 Ύσαε Τρία 

οο]Ηραπί ἀῑνα][α Ρ]ατίπνμπα ἃ- [6 πωμίπο Γεοεβενϊπί, Ύααε 



ορ Σ44ΗΝΟΤ αν πο ΙΗΠΟΝΡΑΗΊΤΟ2Ι3 

ΕΚ. Οµατῖ. ΧΠ. {100. 401 επ Ἡ : Σ4. Ῥα[, Υ. (699.} 
λων συνεχόμενα "ρόεερονι τὰ δὲ ἀποκλάσκατα καλείται μὲν. 

ὑπὸ τῶν νξωτέρων ἁπάγματα. µέμνηται δὲ αὐτῶν ἐπὶ τέλεν 

ἐν τῷ περὶ αἀγμῶν καὶ ταῖς περὶ ἀγκώνος εἶναι ἴνεσι καὶ τὸ 
ἄπαγμα γέγραφὲν αὐτὸς, ὅθεν ὀρμηθέντες οἱ ᾖεε᾽ αὐτὸν 

ρᾷ ῃ .” , )-- ; 
απαγµατα προσηγορξευσαν 0σα πλησίον [1ου] τῆς διαρθρω- 

σξως /ίνεται κατάγματα», ὃε ὅλου τοῦ πάχους τῶν ὁστών, 
ς » λα Π - ’ - Ες , 

ὡς οπ᾿ ἀλλήλων διαστῆναι τὰ μεγαλα καὶ καλοῦσιν οἱ νεώ- 
Δ / , Ν ’ 

εεροι αι τὸ καιάγµατα καυληδὸν γεγονέναν, τὰ δὲ διαστρέµ-- 

µατα τῶν στρεμμάτων διαφέρει, καθόσον ἅπτεταί πως τῆς 

διαρθρωσεαως ἐπ᾽ ὀλίγον αὐτὴν διαστρέφᾳοντα καὶ συµµετα- 

κιγοῦντα, γίνεται δὲ καὶ περοὶ ἓν ὁσιοῦν, μαλιστα δὲ κνή- 

µην ἐπὶ τῶν παιδίων, ἣν καὶ μετὰ παραθέσεως τῶν ἕξευ- 
ή « , ως / ./ « 

Φυνόντων ἑκατέρωθεν ἐπιδρῦμεν ἐν φιλύρας 1 τινος οὕτως 
ον -- Π . υ 

εὐτόνου τὸ καὶ μµαλακοὺ ἔύλου, ποιούμενοι δὲ λεπτὰ σανί- 
, ε Ν ο”, 

δια. κάλλιστα δὲ ἐποίήσξ καὶ αὐτὸς προσθεὶς τὸν διὰ τῶν 
Π Ν 

’ ρνς ” ή 

πεἑριστρεμμώεων λόγον τὰ ἑτερόθῥοπα, εἴτε γὰρ, ὥς τινες 
η υ -- 3 ΄ σε Γ ’ 

γράφουσι, τὰ οἷα τὸ κιλλὰ ταῦθ᾽ ἑτερόθῥοπα κατὰ πάσας 
.] ] Αλ ὃς ” ” .) 

τὰς γραφὰς τὰ ἑτερόῤῥοπα συμφωνεῖται πᾶσιν, καὶ γὰρ 

ΡΥ115 οοππεοἰεὈα{αγ. Αυτυρία νετο νοσοαπίαν α ]απῖοτ]- 

Ῥας αὐάποία εἰ 1ρ[ογαπα΄ πεπιϊης Ἰπ πε Πγὶ ἀά Γγαοιγ]8 

εἰ 1 Πμγῖς οἶτοα οῦΗΙ Πεχυτατα εἰ αὐὑάμοίαη Πετὶ [ου1ρβε 

χρίο, ες πο αἀάιοι ρο[βεγί αρταρία νοσανεγαηῖ {Γαςίαγας 

επ 4ᾳἩαο Ρτορο ατιου]απι ρε ἰοίαπι ο[πμπα ογα[Ππιπάίπεπι 

Ώμηϊ, Πία αἲ α [ο Ρ]ατίπιαπα ἀἰ[ρατεμίαν, Αἰαιιθ Ίπεο τε- 

οεπ!ἴογες Ῥγα[ισαίἶπα {αείας {γασίαγας νοσίϊίαμε, [ει σαμ]]- 

Τογπι]ίογ, Δί ρεγνγεγία ποπηἰπαμ! ᾳμαε α ]ακαιῖς ἀηΠετιαηῖ, 

Ρετνετία ααἶάειι, οπαΐεηις αγισυ]ασι φπούααιπιοάο αἰείῃ- 

εαπῖ, εντίεν ἀρ[απι Ρετνοετίαπὲ εἳ ο Για Γεᾷς οοπιπονεηῖ, 

Εἰαπί «ποφας ΠΠΙΠΙ 08, ἃς ῬΡυπεοίριια οἶγσα Είοπη ΤΠ ρυε- 

τα ᾳπαπι ἀο]ίραπιις Ρο[ί αρραταίααι ἠπβγαπιεηίογαιη αἰγῖπι-- 

απε ἀρίαπι ἀἰγισεπίίααι πας ες Πα γνεὶ εκ ἰα αἰἴφπο 

Ίρπο Ἶία Ώτπιο πιοἱ]φαο {επαῖδας {αοῖῖς αΠεγου]ῖς Ρατ. 

Ρναεο]ανε 1ρ[6 ϱποφπε οοπ[οΠρΒβ!, αιοά 1πίες ρεγνετίογαπι 

ΡΓαεεερίϊοπες αἀάἰάοχ]ε, α1ο ρτορεπάεηίῖα: { παπιηυε, αἱ 

οαἶἆαιι Γοπίραπὲ, φα]ία ναχα, Ίαεο α]ίο ργορεπάεηίία αἷ- 

«βΙΠΙΘ ἴπ οπιπ]ραθ [οπρίατῖς, αἰίο ρτορεπάςηία, ομπο[ίθ 



ΚάπΟ ΙΗΤΡΗΙΟΙΝ 88.1. ΤΠΟΛΓΝΠΗΜΑΙ Ι, 869 

Εά. οπαχε, ΣΠ. [104.] ωμά. Γά. ΡΑΓ. γ. (699. 706.) 
Σίσω καὶ ἔξω την ῥοπὴν ἴσχει πολλακις 1 διαρ8ρωσις ολη 

καὶ μάλιστα ἓν σκέλεσι κατο γύνυ καὶ κατὰ σφυρὰ, καὶ κα- 

λεῖται τα (700) μὲν ἔξω ῥέποντα βλαισὰ, τὼ δὲ ἔσω ῥαιβὰὸ 
καὶ πυλλά,. τούτοις ἅπασι τοῖς εἰρημένοις πάθεσιν ἐπίδεσις 

ἁρμόττει, δύο τούτους ἔχουσα σκοποὺς, ὅπου μὲν ἀπεχώ-- 
0σε τὸ µόριον, ἐκεῖθεν αὐτὸ προσαγεσθαὲ τε καὶ ἐπικεῖ- 
σθαι διὰ τῶν ἐπιδέσμων" ἐὰν δὲ ἐξέσται χαλαρὸν εἶναι τὸ 

χωρίον, ὅπως ὀέχηται τὸ διὰ τῆς ἐπιδέσεως ωὠθουμένον εἰς 

αὐτὸ, συνδιδύναυ δὲ, τουτέστειν ἀνιέναι καὶ μι τείνειν ἕνθα 

χθὴ, τὸν ἐπίδεσμον ὑπακουστέον ἐστί. τὸ δὲ ἐξέστη κατ 

ἐπεῖνο τὸ µέρος τῆς ῥήσεως ἐν ᾧ φησιν, ὅπη δὲ, ὡς γενέ- 

σθαι τὴν ὕλην λέξιν τοιαύιην ὅθεν μὲν ἐξέσιη συνὀύντα, 

τουτέστι χαλώντα τὸν ἐπίδεσμον, ὅπη δὲ ἐξέστη συντείνοντα 

ὡς εἰς ταναντία ῥέπειν τῆς χώρας, εἰς ἣν ἐξέστη, τὴς δὲ 

εἰς τἀναντία ῥοπῆς τοῖς ἐξεστώσιν ὅρος οὕιω κατὰ ϱ ύσιν 

ἔθετο. νικηΏήσεταυ γὰρ οὕτω ἡ ἐπίδεσις ὑπὸ τοῦ παθή- 

µατος εἰθισμένου τοῦ µαρίου πολυχρονίῳ διαστροφῇ, αλλ᾽ 

ἐπέκειγα ῥραχὺ τοῦ κατὼ φίσιν ἄγειν αξιοι. τοῦτο γάρ ἐστι 

βἀ]ίοστα «οπνεπΙ!. Τοία Πηπϊάεαι ατιου]αίίο ϱρ]εγαπιαθ 

1ηίτο αἳ Γοταδ ῥτορεη[οπεπα αῦεῖ, αο ῥΥαε[εγΗῖπα 1η ετα- 

τ]ῦις Ῥχορε δεηπα εἰ Ργορε πιθ]]εο]οδ. Όμας {οΥ35 Ρχο- 

Ρεπάομί να]σα νοσβΠ!ασ, φας Ιπίτο Ἱπουτνα εἰ τανα,  Ηϊ6 

οπιη]Ῥυς επαγταῖὶς αΠεοίῖρας ἀε[ιραιίο οοπργιῖΐ, ἆμοῬ [ος- 

Ώἱα [οοροθ, Ῥτίογθιη πἱ απο ρατ8 Γεοε[ῃί ἵπάε Τρία {4[οἱ]8 

αἀθμσαίας εἰ ροβίαναπι Ἰαθεαί; αἰίεταπι υἳ { Ηοεαῖ Ίοσμθ 

Ίαχιογ Πε, φιο εκοιριαῖ ααοά ρε ἀε]ίσαίίοπεπα οοπιρε-- 

ἔαπ, Οοπάοπατθ νετος Ίου ε[ῖ τεπ!ίίεγε, πεηε ἸἨ]ο {π- 

Ίοπάετε οροτ/εί {α[οϊαπι, Θεᾳαί ἀεοεί εχοε[[εγῖπί 1Π ἴ]]α 

Τεχίις ραγίιε 1π «μα επαίατ; 41ο γνετο π!. ἴοιᾶ ογα!ο {4 

Ἰυ]ςσιοάῖς ππἆε φπίάεσι εχεε[Πεγιπί τεπεπάο, Ίοο ε[ι 

Γα[οίαπι Ἰαχαπάο, αΙιο Ύεγο εχοε[ετίπί Ιπίεπάεπάο, πῖ 1π 

οοπἰγαγῖα Ίοσο 1π απεπι εχοε[Πετίηἰ ρτορεπἀεαΠπῖ,. ΒῬεορεή- 

: Ποπῖθ αἴεπα 1 οοπἰΓαγ]α 15 ᾳὖαε οχοε[εγῖπε ἴθγπιίηιπι 

[εουπάιιπι Ππαϊαγαπι ποτ οοπβΗἱ1!.  Θδίο επῖαι ἀε]ίραιίο α 

ΠΟΤΟ νΙηςετείας, απ ρᾶ818 ἀἰμίαχηαδε ρεγνετβοηὰ α[Γᾳθ- 

γεκε, ἴπιο υ]ίτα παϊυταίθσι [ίση Ρατίεπω νυ]ὲ αἀάμοετθς 
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τὸ λεγόμενος, τπτ αὐτοῦ σμικρῷ Μαλλφη, ὡὧστξ ἐξ ίσου εἶναι. 

τὸ γαρ κατὼ φύσιν ἴσον ἐστὶ καὶ τὴν εἰς ἐναντίον τόπον 

ῥοπὴν ἐξ ἁπάντων κελεύειν, ποιεῖν ἡμᾶς ὅσα παραλαμβάνο-- 

μὲν εἰς τὴν ἐπίδεσιν, ἃ καὶ κατὰ λέξιν αὐτὸς ὀνομαστὶ καὶ 

τοῖσιν ἐπιδέσμοισιν. ἐἰπων, καὶ τοῖσι σπλήνεσι καὶ τοῖσο 

ἀναλήμμασι καὶ πρὸς τούτοις ἔτι κατατάσει͵ ἀνατρέψει, 

διορθώσει. κατὼ παντα γὰρ ταῦτα δυνατόν ἐστι περιρὸξ- 

πειν εἰς ταάναντία τὴν ἐπίδεσιν ἐπὲ πλέον τοῦ κοτα φύσεν, 

αλλὼ καὶ καταχύσευ πλέονι χρῆσθαι, καὶ λέγει προσθεὶς ἐν- 

ταῦθα τῷ πλέονι παραλελειμμένον μὲν ἐν τῇ προτέρᾳ ῥήσει, 

συτεπιγοούµενον δὲ τοῖς εἰρημένοις. ἐπ᾽ ἐκείνων μὲν οὖν 

ἕνεκα τοῦ διαφορῆσαι, ἐπὶ τούτων δὲ τοῦ μαλακῦναι χάριν 

ὕδατος θερμοῦ καταλύσει χρῆται πλείονι, 

λΥ. 
. ’ ἃ , - 

[102] Τὰ δὲ μινυθήματα πολὺ προσλαμβανοντα τοῦ 

ἡγιέος, ἐπιδεῖν ὡς ἂν ἐξ ἐπιδρομῆς τὰ συντακέντα πλέονα 

ἢ αὐτόματα ἐμινύθδη ἢ ἄλλη 1 τῇ ἐξ ἐπιδέσεως παραλλά-- 

Ίος θπῖπι ε[ι αποά αὖ ἀρ[ίο ἀῑοῖίιν ραπ]ο πιαρῖ αυθπι αἲ 
εκ πεηπο ΠΠ, Ναπι ᾳυοά [εοππάμπα παΐαταπα εἴι, 14 αε- 

ᾳπμα ε[, Οείεγαπα ἀπιρεταί Πο 1π οοπἰχατίααι Ἰουι 

ΡΓορεμβοπεπι οκ οπιπΊβας πιο]Ἠτὶ, απ αἆ ἀε]ίσαιίοπεπι 

ΡΓοπιονεπις, 4παεαπε ποπ πα[ἴπι 1ρία Πα ρτοπαποϊαν1ξ εἰ 

{α[οἷῖς οἳ [ριεπῖῖς εἰ [α[ρεπβοπίθας; αἆ Ἴαθο ρτγαείεγεα ἆ)[- 

Ίεπῇῄοπα, {γοίΙοπε, ἀἰγεσοίίοπε; ἵπ 115 εΠΊπι ΟΠΙΠΙΡΙΦ 4ε- 

Ἰρα[ῖο υ]ίτα παϊυτα]επ βαϊίαπι 1π οομίταγίαπι ΡασίεπΙ. 1π-- 

Ἰἵπατε Ροῖεβ, Θεά πρετίογς πἰῖ ρετ[υῄοπε αοίαπα Γοπρίΐ8 

αἀάῑάῑί αβετίογε, αιιοᾷ 1π Γαρετίογίβις οπη[εναί, φυοἆ ἴ8- 

πηεη 1Π ΡΓοΡΟοΠΙ16 νετρῖς ΙΠΙεΙρετε Ροίωΐ. ΤΠ 1116 Πίαφαε 

ἀἰ[οπεπά{ ρτα[ἶα, 1π 5 νετο επιο]]]εηάί αῬετίοχεπι 8υ8Ε 

εα]ίάαε Ῥετ/[α[οπεπι Ἠπ[αγραπΕ. 

ΧΧΧΠΙ. 

Ἐπίεπμαϊια φετο πιμ]ίμπα [απε γατιεῖς οοπαργε]επαάειάο ἆε- 

Ιίσαγε οροτίεῖ, μι εᾶ α[Ώμαμ εοπἰαδε[αείας Ῥαγίες απΏ-- 

Ῥἰίμς φµαγπ [μαρίε παϊµγα επιεμµαίαςε ἀίνεχ[αε, αἰίᾳα ἆε- 
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(ἕαντα ἐκκλίευ εἰς τὴν αὔξησιν καὶ ἄναπλασιν τῶ" σαρ- 

κὠν ποιήσεται. 

Τὴν ῥῆσιν ταύτην ἔγιοι μὲν τών ἐξηγησαμένων. τὸ βι- 

βλίον, ὥσπερ καὶ ἄλλας πολλας, ἐπέδρασαν ὀλίγα περιλαλή- 

σαντες, οἱ δὲ ἐπιχειρήσαντες σαφώς ἐξηγήσασθαι ἤμαρτον 

τῆς ἀληθείας, ὡς Θαυμάζειν ιιὲν τίνυ τρόπῳ τὰ μινυόμενο 

μόρια, τουτέστιν ἰσχνιὰ καὶ ἄτροφα Ίινόμενα, πρὸς τὴν 

κατὰ φύσιν εὐκρασίαν ἐπανῆγον. ἐγὼ δὲ καὶ ὕσα μὲν ἐν 
σημαινομένῳ λέξεως Ἡ τινι σαφηνιστικῷ προῤλήματι ζητεῖ- 

ται, βλάβην οὐδεμίαν ἡγοῦμαι φέρειν εἰς τὴς τέχνης ἔργα 

τοῖς µανθάνουσιν, εἰ καὶ κακώς τις ὑπολάβου περὶ αὐτῶν, 

τὰ ὃ᾽ ἀγγεα τῆς ὠφελούσης ἀγωγῆς }θαφόμενα βλάπτειν 

αναγκαῖον ἤ τινι ασκουμένῳ κατὼ τὴν τέχνην. «ὡς τοίνυν 

αὐτὸς ἐθεράπευσα διὰ παντὸς ἠτροφηκότα μύρια διδάξω. 

πρότερον πώς ᾖδη τῆς ἐξ αὐτῶν ὠφελείας αἀπολαύωσιν οἳ 

µανθάνοντες, εἶθ᾽ ἑξῆς τὴν ῥῆσιν ἐφαρμόσαι πειράσοµαυ 

ἰϊβαείοπε μεγππµίαϊαε αἆ ἱμογεπιεπέμῖα επάαιε οαγπίμππφιις 

γε[ίαμγα εἱΟπεΊι τε[ιοἶαπε. 

Τοασίωπι πο ποπ πα)]ὰ απἰάεπα εκ Ηθη Ππίετρχείΐρας, 

απεπιαάπιοάαπι εἰ αἰῑον Ρ]υγες, ρεγομγτετυηῖ ραμοίς οὐ]ο- 

απ Ομιάαπι νετο Ἠαπο ἀῑλαοϊιάε εκρἰαπαγε οοπἰεπάεη- 

ες α νεγὶϊαῖε Πα αρεγτατυαπὲ, τί πῖτετ οιια τ8ἰΙοπθ οχίε- 

Ὠμαία5 Ρρατίες, Ἰοο ε[ι βτασῖ]ε πεο ΠΠΙΓΙΙ89, αἆ παϊατα]ε 

{εππρεταπιεηίαπι θἀάωχει]πί. Ἐδσο ΥεΓο οεπ[θεο ᾳΠ4εςΙπφιιθ 

Ἰη Υεγρογαπι ΠρπϊβοαιΙοπίθας απϊ αἰῑηιιο αιιοὰ εκρ]απείῖ 

Ῥτοβ]επιαίο αὐαετιηίυς πλ]]ασ Ἰαείοπεα αἆ αγ ορεγα 

ἀῑ[οεπιῖρας αΏεντε, εἰϊαπι[ 4ε 15 α]αῖς πιαἰο οοπ]θοεγῖέ, 

παπα ομουτο]ίπ]αε ορίπ]απίῖ οιιγαιϊοπῖ Ρργαε[ογιρίαε Πθ- 

οε[ἴαγ]ο Ἰαεάιπί, αιοὰ α]ϊοι ππεζεπάὶ ατγίεπο Ῥγοβίεη(ί 

πιαρῖς 1Πποἰμδχ{, Όματε ρτοπί 1ρίε επιβοϊαίαθ ραγίες [επι-- 

Ῥες οιιγανεγίπι, ἀοοίυγαδ [απ 1π ρτϊπϊα οιια νία ουἵ ἆἷ- 

{ουπί Ίαπι εκ εοσπι ϱααθ Ῥτοίεταπι υἷα {ΓΠοίΙΠι 8ο Εεπ]ο- 

Ἰαπιεπίαπι Ρρεγοιρίαηί; ἀείπάε {οεχίππι νεγ]ῖαΠ ΟϱΟΠΡΕΙΠΕΓΕ 
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τοῖς ἀληθέσιν. ἐν γὰρ τοῖς σαφώς 7εγθαμμένοις ἴσχεσθαν 

μὲν δὴ πάντως τῆς τῶν πραγµατων αληθείας πειράσοµαν 
καὶ τὴν τοῦ παλαιοῦ λέξιν, ἐὰν οἷόν τε ᾖ, τούτοις ὁμολογοῦ- 

σαν ἐπιδεικνύειν. εἰ δὲ αδύνατο ποτε τοῦτο πρᾶξαι εἴη- 
µεν, τὸ οὖν αληθδὲς ὁ νέος ᾖδη γιγνωσκέτω. τών γοῦν γέ- 

γνοµέιων ἐν µέρεσέ τισιν ἰσχνοεήτων αἳ πλεῖσται διὰ τὸ 

πολυχρόνιον ἠσυχίαν αὐτῶν τα) καταγματικῆς αὐτῶν ἐπιδε- 

σεως τρόὀπῳ εἰς τὸ παθήματα ταῦτα ἔρχονται. ἡἤ τε γὰρ 

ᾖσυχία τὴν δύναμιν ἄθῥωστον ἐπιδείκνυσι τῶν ἠσυχαξόντων 

μορίων, ἤ τ΄ ἐπίδεσις ἐκθλίβουσα τὸ αἷμα τών ἐπιδουμένων, 

τὸ μὲν εἰς τὴν ἄνω χώραν, τὸ δὲ εἰς τὴν κάτω τὴν τρο- 

φἠν αὐτῶν ἀφαιρεῖται, ὧσιΣ καὶ τὴν ἴασιν ἐναντίαν χρὴ 

ποιεῖσθαι τῇ γὲνέσει τοῦ πάθους, ῥωννύντας αὐτὴν τὴν 

δύναμιν τοῦ πεποιθύτος µορίου χορηγοῦντας αὐτῇ δοψιλὲς 

αἷμα. ἡᾗ μὲν οὖν δύναμις ῥώννυται τρἰψεσέ τε καὶ µετρίαις 

καταχύσεσι καὶ κινήσεσι. κατ᾽ ἀμφότερα τὰ γένη, τὸ ποιὸν 

καὶ τὸ ποσὸν, ἐπιτήδεια ταῖς κινήσεσιν. ἕνεκα ὃ᾽ ἐπιθῥεν 

εοπίεπάαπι: 1π 15 επῖπι 9«ἳαε Ῥγενι [οπρία [απῖ επῖίατ 

ΡΓο[εοίο ΤΕΓΙΙΗ νεγίίαίεπι οππῖπο ἐμετὶ εἰ [επῖς [επίεῃ- 

ἶααι, Π Πεγί Ρο[Π!, Μ][σε οοπ[επίαπεᾶβπα ἀεπποη[ίτανε, οἱ 

νετο ἰαπάεπι Ἠοο ἄβεγτε Ποπ ἀείαν, Ἰανεπῖ (απε Ίαπι Υε- 

τ]ιαίεσι αρπο[σ8ί, Όυιπι ΕΓ6Ο ραγιίωπι πιαοῖες απ θαςάαπι 

οὐογίαίιτ, Ἠἱ Ρἰεγαππααε εκ ἁἰπίπτηα Ιαροταπίῖαπι φπτείθ 

απῖ οαἰαριπαϊϊσαε 1ρ[ίογαπι ἀε]ιραί[ίοηῖ πιοάο 1π Ἠο αΠεεῖτιβ 

νεηίαπἰ, Ῥίνε επῖπι ὐ]ες ραταπι Ίπ οἵἵο ἀεοιπιρεπί ται 

ἠπιρεοῖ]]ας νἶγε Ρτοάα!ί, [νε ἀε]ίραιῖο εαγηῖα φπαε ἀενίῃ- 

οἰσπίας ρατίῖαηι [αη5άΊπεσα εκρτίπιαϊ, Ἱία ααἰάεπ ἴπ {μ- 

Ῥετίογοεπι χερίοπεπι, Ίπεο Ύετο 1π Ἰπ[ετίογεπι απιεπίαπα 

Ιρίαγαπι αϊπηί.  Όπατε εἳ ουγαίΙο Ἠυ]ας αῇΠεε[]οη]6 σεΠε- 

ταἰιοιπῖ οοπἰτατία Ἱπ[ίεηάα εἴε, Τρία ρατιῖς α[[εοία νίγεθ 

τοβογαπτῖρας 1ρίαμε οορίο[απα [απσυϊπεια [αρρείαπαδας: 

νῖγεν βοαϊάεπι τοβοταπίας εἳ πιοάεταιῖς {γιοοπῖρας εἴ ΡεΓ- 

Φαβοπίρας εἰ πποϊοηῖρας, Ἰπ πἴτοφπε Ρεπετε φπα]αίε εἴ 

οορίᾶ πιοάεταίῖο πεοε[ἴατία ε[ὶ πιοϊοπίβιᾳφ. Όμο νετο [8ή-- 

ρα] υεγίας αΏ]μαίϊ εἲ {γοίῖοπε πίεπάππα ε[, ᾳαδε νίγεν 
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πλέον οἷόν τὲ ἐπιδέσεως τὲ τῆς κατὰ τὴν προκειµένην καὶ 

καταχύσεως µετρίας ὕδατος Φερμοῦ καὶ κινήσεως καὶ τρίἰ- 

Ψεως, ἅπερ καὶ τὴν δύναμιν ἐπιῤῥωννύει, εἶναι δὲ χ02ὴ 

πάντα [108 ] μέτρια, κατά τε τὸ ποσὸν καὶ τὸ ποιόν. οὐ 
γὰρ ἀπόχρη µόνον τὴν τρίψιν ἡἢ τὴν κίνησιν 1 τοῦ Θερμοῦ 

κατάχυσιν ὕδατος μήτε πολλὴν μήτε παντάπασιν ὀλίγην 

ὑπάρχειν, αλλ ἐν τούτοις χρὴ τὴν μὲν τρίψιν ἐν τῷ µέσῳ 
σκληρᾶς καὶ μαλακῆςᾳ ὀλίγης τὲ καὶ πολλῆς εἶναι. τὸ δὲ 

εὔκρατον ἐν τῷ μειαξύὐ ἐστι τοῦ τὲ µηδέπω θερμαίνοντος, 
ὃ χλιαρὸν καλεῖται, καὶ τοῦ δάκνοντος ἤδη θερμοῦ καὶ λυ- 

ποῦντος, ὃ δὴ δέον ὀνομάδειαι. καὶ τὸ πλήθει δὲ δηλονότε 

μέσον εἶναι προσῆκεν αὐτῷ πολλοῦ τε καὶ ὀλίγου. καὶ τόν 
γε τῆς ποσότητος λόγον αὐτὸς ἐδίδαξεν εἰπων ἔμπροσθεν, 

ἔτι μετἐωριζοµένου δεῖ πρὶν συμπίπτειν παύεσθαι. κατὰ 

τοῦτον δὲ τὸν χρύνον ἐρυθρότατον ὡσαύτως συμβαλλόμενον 

ὁρᾶται τὸ µόριον. ἅπαντα μὲν οὖν ὅσα λεπτὰ καὶ ἄτροφα 
ίνεται σαφώς ἀναιμότερα φαίνεται τῶν κατὰ τὴν φύσιν 

ἐχόντων καὶ μόγις ἐρυθραίνεται καὶ τριβόντων καὶ κατᾷ- 

91 ο0ἱε Τοβοχαμί, Θεᾶ οπιπῖα πιοᾷεταῖα εΠε οροτίεῖ οἱ ἵπ 

αωαπ{ταίε εἰ αια]ίαίἰε. Ἀοπ εηπῖπι [αιῖφ ε[ ἀππιίαχαϊι {ε-- 

εἰΙοπεπι αυἲ πιοίμπι αιῖ 44µαο οβ]άαε ρεγ{μΠοπεπα ηεφιιθ 

οορίο[απα πεηιε ΟΠΙΠΙΠΟ ραισᾶπι αἀείῖε, [εὰ 1Π 19 οροΓίεί 

Γγἱοίοπεπι οφμω]άεπι 1π ἀαχαε εἰ ΙΠΟΙ16, ραυµσαε εἰ εορ]ο[αθ 

πιεὰῖο οοβ[ιενε. Τεπιρεταία Ὑετο 4ηΙα ΙΠίΕΓ 681 ᾳμᾷθ 

ποπάμαι οα]είαοιί, ἱερίάα νοοσαϊαχ εἰ εαπῃ ϱ8ε Ίαπι ΠΙΟΓ- 

4εί εἰ ἀο]οτες εχοιἰαῖ, 4 αε οεγίε {εγνιάα ποπαΙπαέυΣ, Ἠιθ- 

ἀἷα ΗΕ. ἴπ απαπίαίε ϱποφμο εάπι ἨὨἰπιϊγιαπα 1Πίες οορίο- 

[αμα εἳ ραιοᾶβπα πεζίαπι εἶζε ἀεοεῖ. Ύἵετιπι εἰ 4ε φµθη- 

Είαίε απίεα 4μοᾳμε οταίΙοπεπι Παρυ]ῖ, 15 νετδιδ: ἆαπι 

Ραι5 αἆμιο αἰἰο]ίαν, Ῥείαδᾳµαπι οοποϊἀαῖ, Πηῖτε οροτἰεῖ, 

Ἠοσοε ἴΕεπΙιροτο { ραιδ οοπβπι]ῖ πιοάο οοη{εταῖας, τβγα 

πηβχίπιε οοη/[ΡἰοΙίατ. ΘΟπαεομπφμε ϊβίίμν ργαςῖ]]α εἰ αἰτο- 

Ρα Βαπί, οπιυία παρῖ εχ[αησυία υπ ϱµ8ε [εοσπάιπα 

παίυχαπι [ο Ἠαρειί, ενἰἀεπίες αρραχεηῖ, γίχαιε {Γἱοπηίι- 
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γεόντων ὕδωρ δερμὸν ὁ σχοπὸς τῆς ποσύεητύς ἐστιν έρευ- 

Φος κτήσασθαυ τὸ µόριον, ὃ δὲ αὐτὸς οὗτος χρόνος. ὀγκω- 

κ νόννῶς αὐτὸ δείκνυοιν. ΄ ἐὰν δὲ Ἱπομείνή ὁ τρίβων ἢ) κα- 

ταχεών, ὅ τε ὄγκος συμπίπτει καὶ παύεται τὸ ἔρευθος. καὶ΄ 
μέντοι καὶ προγνώσει Ἰό τὲ ἐνίατον 3 καὶ δυσίατον ἐν τοῖς 

µινυθήµασιν ἐκ τοῦ ῥᾳδίως τἢ μόλις ἔφευθος κτάσθαι καὶ 

εἰς ὅγκον αἴρεσθαι. ποιῷ δὲ τοῦτὸ ὃυσχερῶς κτωμένοις 

καὶ δια τινος τῶν Θερμαινόντων φαρμάκων ὑγρῶν τὴν ἀνά- 

τριψιν ποιούµενος καὶ μάλιστα ὅσα ῥραχὺ θαψίας μὴ πα- 

λαιᾶς, αλλὰ λαὶ καταχρίω Ἰινὶ τῶν πιιτόντων φαρμόάκων 

τὰς τοιαύτας ἰσγνότητας. ὅσα δὲ τινά ποτέ εἰσι πιττωτὸὰ 
Ἰ δρωπακιστὰ γοήσεις ακούσας καὶ πίτανα, ἀλλὼ δρώπακα, 

φαΐ σοι λέγειν ἐξέστω καθὀιι περ ἂν βυυληθης. οἱ γὰρ ἄτ- 

τικίζειν διδάσκειν πρόκειταί µου τοὺς νέους ἓν τοῖσδε τοῖς 

ὑπόμνήμασιν, αλλὰὸ τὰ χθήσιμώιατα τῶν ἔργων τῆς ἐατρι- 

κῆς τέχνης διεξέρχεσθαι καὶ ταῦτα πιττόντων φαρμάκων 

κατα τοὺς προειρηµμένους σκοποίς. ἐὰν μὲν γὰρ ἡᾗ πρώτη 

Ῥια5 εἰ απάτη οα]]άαπι Ρρεγ[απάεπίάδας τηρε[οπηϊ, Ῥεοραφ 

ααΠΗἰαι1ς ε[ι απο ραγί γαῦοτ οοποϊΠείμν, Ἠοο Ίάεῃ: 

ἵεπιρυς ΤήπιΙάΙογεπί ράΓΙεΙΑ Ῥτοᾶϊί. θεά Π ρετ[ενεγεί ααϊ 

{]έαϊ απί ρεν[απάῖε, Πιο) οοηβὰΤ εἴ τυθος Ππαχ, 

Ουὐία οἰίαπι οχίεπιαἰογά Ππογραπι οαταία {αοίιεπι απ 

ἀϊΠιοΙ]έπι {οτε Ῥοτίεπάεί, {ἀπ ταῦογ {αοῖίε απἲ νὶκ εκεῖ- 

ἰαίᾷφ δω ρατς 1 Ιάπογεπι Γαρ]αία. Ἠαεο αμίεπι οοΠ[θ- 

αυ 115 ῥγαε[ογίρο {ΠσιΙοπεπι εκ αι]ριςάαπα ππεδἰοαπηε[ῖΒ 

Ἠαηηάῑδ αεβρτε οα]ε[αοἰέπ θα ἃ πῃ ραγαίαπι, ΠΙαΧΙΠΙΘ νεΓΟ 

ἐχ 15 φὖαε ἰλπαρῇαε πο νεϊι[ίαε πιοδίσουπη αοοϊρ]αηῖ, θεά 

εἰ εκ ππεάισαπιεπίοξαπα ρισαηίϊαπι ασαο Ἠα]αδαιοὰἱ πιᾶ- 

εἰ]εμίας ρατίές οβ]ίπο, αἴάε [απῖ ρῖσεα 4ιδεάααι νε] ἀτο- 

ραΏΐσα { αμάτεγί ποπαϊπανϊ, Ἰπίε]]ήσες εἰ Ῥϊοαπίϊα, Ίπιο εἴ 

άτοραοες, «ο Εδί Ἠσεδί φοπιοᾶοσάπααθ νο]μεγῖς αρρει]αγε. 

ΙΝοΝ επίπι πημΙ ρτοροβίααι Ίάνεπες μμ η οοπιπνεπ{ατῖϊς 

ΑιποζΙΗΗΗΝ ἀοσετε, Γεά Ρετυ]]ῖς αγιῖ πιεβειάϊ ορετᾶ ΡεΓ- 

Γεφαῖ, αἴφιε αοο Γαηπὲ ρ]οαπίῖαπι πιεάἰσαπιεπίοτΗα φπᾶθ 

84 Ρταεζ]οίος Γεορον ρεγιπεηῖ, 9ἱ πάπιηιθ Ῥήϊπιας εοχάπι 



ΚΑΤ’ ΙΗΤΡΕΙΟΝ ἨΙΒ4. ΥΠΟΜΝΗΜΑ.  β05 
Εὰ. Οἶνατι,. ΧΙ. Γ103.1 Εὰ. Βα[, Ῥ. (700. 101.) 
Ζρῇσις εὔλογύν τε καὶ εὕρυθρον ἀπεδείξατο µόριον, ἤδη 
παύεσθαι προσῆκεν" εἰ δὲ μὴ, καὶ δεύτερον ἐπεχρίειν καὶ 

τρίτον ἐπὶ τινῶν μὲν καθ’ ἑκάστην ἡμέραν, ἐπὶ τινῶν δὲ 

διὰ τρίτην Ἠ τετάρτην, ὡς ἂν μάλιστα δεύμενον ἴδηᾳ τὸν 

πεπονθότα τόπον. οὐ προστίθηµι δὲ ἐνίοτε κατὼ τὸν λό- 
γον τῶν σκύπων, τὸ θΘερμὸν γίγνεσθαι τὸ µόριον, ἄνατρι- 
βόμενον 1) πιττούµενον, ἐπειδὴ συνεπινοεῖτει τοῦτο τὸ ἐρυ-- 
Φρῷ. κατὰ γὰρ τὸν αὐτὸν χρόνον εἰς ἐρευθός τε καὶ Θερ- 
µασίαν ἐπιδίδωσιν, οὕτως αεὶ Θεραπεύων ἐγω τὰς παρὰ 

φύσιν ἰσχνότητας, ὀλιγάμις ἐδεήθην ἐπιδέδέως. εὲ δὲ ποτε 

δεηθείην, ὡς /πποκράτης ἔγραψεν, ἐπέδησα προσέχων αὐ- 

τοῦ τῇ λέξει, καθ ἣν εἶπεν ἄλλοίῃ τῇ ἐπιδέσε. τὸ }ὰρ 

ἀλλοίῃ πρὸς τὴν καταγματικὴν ἀντιδεὶς εἶπεν, η τὴν δλί- 

Φιν σφοδροτέραν ἐπὶ τῶν πεπονθύτων ποιουµένη. ΄ ή οὖν 
ἄλλοία ἐπίδεσις εὐθὺς (701) μὲν κἂν τῇ πρώτη τῶν ὀθο- 
νίων ἐπιβολῇ διαφέρει τῇ καταγματικῇ, οὐκ ἐπ᾽ αὐτοῦ 
τοῦ Φεραπευομένου µορίου τὴν ἀρχὴν τιθεμένων ἡμών, ὡς 

υ[α5 Ῥραχίοπι ργοπιρίε Ἰππϊάαπι εἲ τήβγαπι εΠεοειΙξ, Ἰ8μι 

ἀεσεπίεν εεβαπόαπι εΠ. ΔΠοθιΙ ει ΓεεΙπᾶο ἀῑέ Ρατ Π]]- 
μ]εηάα, εἴῖαπα ΤεγΗο, 11 αυ] ραφάααι φἀοιίᾶϊςα, 14 ποπηι]]1ς 

τετίο απἲ εἰἴαπι οπατίο 4ποφαε ἀῑε, Ρρτοαί Ἰόοσσπι ἀβεσίαπα 

ΡοιΏπιυπι Ἰπάΐρετε σοη[ρεχετίθ, Αἲ νετο Ἱἱπιετάάπι Ρο 

Γεορογ πι ΤαΠοΠς ΠΟΠ Ργᾶε[οτίρο οα]ἰάαπι τεᾷάϊ ρατεεπὶ 

ᾷὔαε {γιοδίας απἲ ρ]οπίανγ, αααπἀοφαίάεπι Ἱ[Παά [48 γµβογθ 

οορτεµεπΦ άν; εοάεπι επἰΠι ἴεπιροτε εἰ 1π τάβοτεΠι εξ 

ΙΗ οἈ]οτεαπι Ρτοσεεάϊίατ. Ἐσδο εα οπϊάεπι γαϊοπε «μπι 

ἨείΕος 15 Ἅμαθ Ῥναείες παϊιχαπα {απ βταοϊΠίαθας, Ρεί- 

χατο ἀε]ραίῖοπε π[ας απ. ΟΌποά { απαπάοφαε εα η[α8 

Επετῖπι, Ργουί Ἡϊρροσταίες ἀῑχιι, ἀε]ϊίρανιι, {ρβαφ νειρίς 

ἀἀάτεῖας αω1ρις ἀῑεῖί, ἀϊνενία ἀε]ιραίῖουε. ΊΝαπι αιοᾶ Ρρτο- 

παλοίαί ἀῑνέτία, Ἰαῖο οαἱασιπατίοαπι ἀε]ϊραίίοπεπι ορρο/αἴἵξ, 

αμαέ γελεπιεμίίογεαι ρατ σάς αΠεοίι ἑεοπιρτε[ποπεπι εκ- 

οίαί. Εϊνει[α Ἱιάάε ἀεμραιῖο Ῥτείαια ῥτοιπᾶς Γα[οαγατη 

1η]εείίοπε ᾱ οἀϊαριπαίῖεα ἀῑενι, ΄ Χοπ επἶπι πο 1Ρβ ρατΗ 

εὐταπάαε ρήποαῖρίαπα Ἰπιροπίαςς, Ὑἀεπιαδπιοάυπι υ]οεῖρας, 



9/6 ΓΑ 4ΗΝΟΊ ΕΙΣ Το ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 
Εὰ. Οτι, ΧΗ. [403. 104:] ΚΕ. Βα[. Υ. (701.) 
ἐφ᾽ ἑλκῶν τε καὶ καταγμάτων ἐγχυμωμάτων τὲ καὶ ὑλασμά- 

των,ὕσα τ ἄλλα µικρῷ ἐμπροσθεν εἴπομὲν, εἰωύαμεν ποιεῖν. 
” , .) ᾿ ι) 

ἔπειτα δὲ μὴ πιέξειν κατὰ τὸ πεπονθὸς µόριον, ἀλλὰ ἀνίε- 
υ Ν ” ῃ 3 , ο υπ] ” 

σῦαι μὲν κατα τούτο, πιέξειν δὲ µαλιστα μὲν ὅδεν Ίρξω 

κατὰ τὸ ὑγιὲς, ἑξης δέ [101] σε κελεύει μὲν τὴν τάσεν 

ἐν τῇ κατα ὑγιὲς νομῆ µέχρι τοῦ πεπονθότος. ὅταν δὲ ἐπὶ 
π Δ γφκή ΄ 3 , - - 

το πεπονῦος αφικηται, μαλιστα ἐκλελυμένη. χρησθαι τῇ πὲ- 
” - 3 - να λνς 

θιβολῇ τῶν ὀθονίων. Χειμῶνος μὲν οὖν καὶ αὐτῷ συμπερι- 

βαλεῖν τὸν ἐπίδεσμον, ὅπως μὴ Θερμαίνῃ τὸ χαλαρὸν δη-- 

λονότι καὶ πιέσεως οὐδὲ τοὐλάχιστον ἔχοντα. δΘέρους δὲ τὸ 

μὲν ὑγιὲς ἐπιδῷ, τὸ περιεχόμενον αἷμα κατ αὐιὸ πρὸς τῆς 
3 ’ / 3 ; οκ ῃ ο Π 

ανατρέψεως δεόµενον ἐκθλίβων, αυτὸ δὲ τὸ δεραπευόμενον 

οὐκ ἐπιτηδείως τῇ ἐπιδέσει ἐπιβθερμαίνειν αυιὸ καὶ διαφο- 

ρεῖν. ὅταν δὲ Ἱἱκανῶς ἄτροφον ὅλον τὸ σκέλος ἢ χεὶρ ὅλη 

γεγένηται, τὸ ἀντικείμενον κῶλον ἐπιδῶ, τὴν ἀρχὴν ἐκ τῶν 

κάτω μερῶν ποιησάµενος, εἷτ ἀναλαμβάνων ἐπὶ μὲν σκξ- 

λους ἄχρι τοῦ ῥουβώνος, ἐπὶ δὲ χειρὸς ἄχρι µασχάλης 

καὶ ὤμου. κατὼ γὼρ τὸν αὐτὸν τρόπον αποσχίζονται τῆς 

Γγαοίατῖς, [αβι]αιιοπῖρας, οοπία[Ποπίρας αἱ αιπὶραςοαπαπε 

οεἰεχῖὶς Ρραμ]ο Γαρετίας «οπιπιεπιογαἰῖ5 Γποεγτε σου /[αενίπιας, 

Ὠεϊπάε γετο ρατίεπι αΠεοίαπι ἨοἩπ οοπηρτίπ]ετα, ͵ {εἡ εαπι 

γεἰαχατθ. «Οοιηρτίπιειε απἰάεπι Ροιϊ[ππιαπι ραγίειω ΓαΠᾶπηι 

υηάε ρεϊποιρίαπι ἀμχίπιαδ; ἀεῖπεερς απίεπι δὶ πιρεταί 

ἁι[τιῬαἰΙοπεηι {α[οϊαε α ρατίε Ιπίερτα αἆ Ιαείαπι υ[ηιε ᾱἷ- 

Πεπιίοπεπι [οτΙϊτ. Όυσυσπ αὐίεαπι αἆ αῇεοίαπι ρατίεπι α0- 

εείΤετΙέ, [οἰαία {α[οἰατασι Γριτα υἴεπάαπι. ἨΠίεπε Παυιάεπι 

1ρΡί {α[οία οοὐηνο]νεπάα ε[ὶ, απαε πο οαἱε[ασία!ί, Ίαχα Π]- 

πΙΙΓΙΠΙ Ἠεο ΠΙΙΠΙΤΩΙΙΙΗ Ιαβεαί οοπηρτε[Ποηῖ, Δεβαίθ νετο 

Ῥατίεπα {απαπι ἀενιησίο, 4ο οοπίεπἰμδ 1π εα [αησηῖ5 αᾱ 

εασι ᾳὖαε τε[εοιιοπί5 1Ππάϊρεί Ργεπιεπάο επηἰαίατ. Όσα 

Ψεγο Ρ4Υ56 ομταίας, 1ρί[απι ἀε]ιραίίοπε οαἱε[ασετε «ο ἀῑ[ει- 

ἵετε αἰἴεπιιπι ε[Π. Όυμπι αυίεσπι ἰοίυπι ογα5δ απῖ ἰοίαπι 

Ὀγασμίαπα αἰγορμΙπα να]άε ιπαγοιεχ]!, ορροβ ίσα πιεπηΏταπι 

4ε]]δο, ἀποίιο αἲ Ιπιὶ ρατίῖρας Ρεϊποῖρίο, ἀείπάε τενοσαία 

αᾱἆ οτἡςδ 1Ππουῖηε ἵεπας {α[εία, 1π Ὀταομίο αἆ αἶαπ υ{ᾳαθ΄ 

εἰ ληπιενῖ οαριῖ. Το ηβπι(μθ πιοίο νεΠΒ8ε ογυσυπα παϊἰσ]- 



ΦβάΤ' ΙΗΤΡΕΙΟΝ ΡΙ8 4. ΣΠΟΙΜΝΗΙΠΜΑ4 Τ. 907 

Σξὰ, Οµαχι. ΧΠ. [104.] Εᾶ. Βα[, Υ. (7049) 
μεγάλης φλεβὸς, ἐν. μὲν τοῖς κάτω µέρεσι τοῖς καθ᾽ ἑερὸν 
ὀστ Ὀν αἳ τῷ σκέλη τρέφουσαυ φλέβες, ἓν δὲ τοῖς ἄνω τοῖς 

Κατὰ κλεῖς αἱ τὰς χεῖρας. ὕταν οὖν ἤ τῆς ἑτέρας φλεβὸς 

ἐπιρῥοὴ τοῦ αἵματος εἰς τὸ συζυγοῦν κῶλον ἀποκλεισθῆ, 
πρὸς τὸ ἕτερον ἥκει τὸ αἷμα καὶ διὰ τοῦτο τν μὲν κατὼ 
τὸ ὑγιὲς σκέλος ἐπίδεσιν ἐσφίγχθαι χρὴ µέχρι τοῦ μὴ θλί- 
βειν οὕιως, ὡς ὀδύνην ποιεῖν. τοι δὲ γυμνὸν εἶναι χρὴ 
τὸ πεπονθὸς µόριον τὴ ὀλίγον ἐρίοις ἐσκεπάσθαυ µέχρι τοῦ 
μηροῦ, ὁπότὲε ψυχρὸν εἴη τὸ περιεχόμενον. οὐκ ὄντος δὲ 
φυχροῦ γυμνόν τε εἶναι συμφέρει καὶ συνεχώς ἀνατρίβεσθαυ 
πρὸς ταῖς σινδόσιν, εἶτα φαρμάκοις Θερμαίνουσιν, ὅταν ᾖ 

δυσεκθέρµαντα. ταχέως δὲ Θερμαινομένων ἔλαιον µόνον 
αρκεῖ βραχύτατον ἔχον κηροῦ. προομένευ τὲ γὰρ μᾶλλον 
τοῦτο καὶ ἧετον διαφορε.. κατὰ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν κἀπὲ 
τῶν χειρῶν ἅπαντα γίγνεταυ. καὶ γὰρ ἐπιδετέον ἐστὲ τὴν 
ἁἀπαθῆ, καθάπερ τὸ σκέλος καὶ Θερμαντέον ἐσχυρὼς τὴν 

πεπονθυῖαν ἀνατρίψευ τὲ καὶ Μινήσευ. καὶ ὅταν μὴ παν- 
πάπασεν ὁ κάµνων ἠλίδιος, πυνθάνεσθαυ βέλτιον αὐτὸν τὸ 

065 α Πάρη Ύοεπα ΡεΓ ΙΠΓΕΓΙΟΥΕΒ ρατίες αἀω[αιιε ο5 [αογΗπα 

ἀειιναπίαν, Εντ Ὀτασμίοταπι πιἰγίοες ρε; [πρετίογεθ ρ8τίε58 

αἀωίᾳαε οἰαν]ομ]. Όυυπ ΙβΙίΗΓ εκ ἄἰίετα γεπα [αησυῖ- 

η] α[ῄακις π οοπιρᾶας ππεπιΏγαπα αἁία ρτο]άρτίας ει, αἆ 

αἰίεταπι ρτοσεά1[ [αηραῖδ, Όιαπποβτεπι ἀε]ισαίῖο [απο ογατ] 

Ἰη]εοία οοπ/[Ἰηησεπάα ε, ααοµίᾳαθ ἨοἨ Πα ρτεπιαί, τί 

ἀο]ογεπι εχο]ἰεί. Θεά οετίε ρα αΠεοία πιᾶα {ί οροτίεῖ 

αυΐ ραἳσα Ίαπα αἆ ἵπραεπ π[οιε ορίερεπάα, 41ο Ίεπιροτε 

{π]ρας απηΏιεηἰϊ {αεῖ. ΑΡΓεπίε νετο {Πἱροτε εἴ ππάαπι 

εΠε οοπ{ετί εἰ αΠιάμε Ππάοπῖρας 1τισατίι, ἀείπᾶε πιεάῖοα- 

πηεπ{15 οα]1ε[αοἴεπΏραςθ {ογετῖ, Π Ἰοοί αερτο Ιποα]ε[ουηί, Αἲ 

απαπι Ῥτίπιππι απο οσα]ε[ασῖαϊ οἶειπι Γοίαπα ουϊ 1πΠί παὶκ- 

μπι οεχα ραμοϊ{Πσιαπι ἱάοπεσπι ε[ι; 1ά επίπι ἀῑαίίας Ίπι- 

πηογαΐίασ πΙηωδ(ιε ἁἰ[οααί, Έαάεπι ταἰΙοπθ Ίαεο οπιπ]α 

1π Ῥγασ]ηϊς ρεαε[οσραπίασ, Εεηῖπι ραῖς 1]]αεί[α ἀενίποϊεπᾶα 

ει, απεπιαάπιοᾷσπι οτα8; Ἰαεία νετο εί {Γἱοίῖοπε εξ πιοία 

νε]επιεπίες οα]ε[αοϊιεπᾶα, Αίᾳπε αΏῖ Αεσες ΟΠΙΠΙΠΟ βΠαρῖ- 

ἆμβ ποσα ε[, ἀρίαπι 1 χοβατο Ῥχαεβαϊ, μίταπι ἴπ εα ᾳυαθ 

6ΛΙΕΝΌΒ ΤΟΜ. Ἄγ]ΙΙ]. ΣΑΕ ΤΙ. ντ] 



598 Γ44ΗΝΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 

Εάι Ομασι. ΧΠ. [104] Εὰ. Βα[. Ύ. (7ο. ) 
πύτερον τῆς ἐν τῷ Θεραπευομένῳ μορίῳ θερμασίας αἰσθά- 

νεται παραπεμφᾳδείσης ἢ πεπαΐῖσθαι φαίνεται σαφῶς αὐτὸ, 

κἄν φησι πεπαΐσθαι, καιρὸς ἤδη τῆς δευτέρας χρήσεώς ἐστυ 

τῶν ὑερμαινόντων τὲ καὶ ῥωννύνιτων αὐτύ. τέτταρα δὲ 

αὐτά ἐστι κατὰ γένος, τὰ διὰ σινδόνων ἀνατρίψεως, δα- 
τος Ὀερμοῦ καταχύσέω ἀνάτριψις ἦτου διὼ τοῦ φαρρὄνου 

Φερμαίνοντος ἡ δι᾽ ον παταχρισις ἁπλοῦ δρώπακος. ἐὰν 

δὲ ποτε φαἰνηταί σοι λίαν κατεψῦχθαι τὸ Φεραπευόμενον 

µέρος, ἔστω ποικίλο ὁ δρῶπαξ ἐπεμβεβλημένον ἔχων ᾱ- 

σφαλτον καὶ Θεῖον ἄπυρον ὀλίγον καὶ πὐρεῦρον. ὅτε μὲν 

οὖν οὕτω χρὴ δεραπεύειν τὰ λελεπτυσμένα σώματα, οἶδα, 
παμπύλλους ἰασάμενος. εἰ δὲ καὶ τὴν “Ιπποκράτους ῥῆσιν 

ἐξηγοῦμαι καλῶς, οὐκέτι διαγίνεσθαι δύναμαι πᾶσαν κατὰ 

εἴδος ἐξήγησιν ἀσαφοῦς λέξεως, ἄχρι μὲν τοῦ πιθανοῦ 

προερχοµένην, τὸ δὲ ἐπιστημονικὸν καὶ βέβαιον οὐκ ἔχου- 
σαν. ἐξηγοῦμαι δὲ τὴν ῥῆσιν οὐχ ὡς οἳ πλεῖσιοιυ κατὰ τν 

τοιάνδε γραφήν" ὡς ἂν ἐξ ἐπιδρομῆς συντακέντα πλέον ἢ 

αὐτὰ ἐμινύθει" μοχθηρὸν }ὼρ ἔχει τὸν νοῦν, αλλ ὡς ἔνιου 

ουχγαίαχ ρατίε οβΊογεπι οοποΙ[αίπι Γεη[αί, απ Ίρ[απα οε[α[[ε 

αρετίο ΠΕΙ νιάεαίαν,. ΟὉυποά {4 ἀε[ι[ε τε[ροπάεαί, αἱίετο 

εογαπη μ{Ι ᾳα8ε Τρίαπα Ῥατίεπα οα]ε[αοϊαπῖ ο τοβογεμῖ. Ἐὰ 

νετο οαωαίαος εχ]απί 6επετε; ΤΟΠΟ Ῥες Ἠπίεα, αφμᾶο 

οα]ϊάαε Ῥετ[α[ο, ΠπιοΙίο Ῥες οαάμπι πιεϊεᾶιπεη ίνα νε] 

Ρεν οἶειπι εἱἳ Πιηρ]οίς ἀνοραςῖς Ππιποίῖο. Βἱ νεγτο ρᾶ18 

ουταπᾶα δΙ να]ἀε τε[ϊκ]Πε νΙἀεαίας, ἆτορακ νΙσαΓΙΠ8 

ε[ἴο, ααϊ αἀ)εοίαπι Ῥήίμππεπ Ἠαρεαί, Γαἱρ]ανής ἴδηεια ποπ 

εχρετίϊ πιοάίοαπι εἰ Ῥυτείμται,  ΟὉσοά δαν επιαοϊαἴα 

οσχροτα 18 εὐταπάα Γυί, ΠΟΝΙΠΙΗΦ εκ 5 41ος ομγανΙπιης 

Ἅσαπι Ρ]Ηχ]πῇδ. Θὰ νετο Ηἱρροουγα(] {εχίῦΠΙ ῬτοῬε εκ- 

Ρίΐσοεπι, πεφααφιᾶπα ἰο]εταγε Ρρο[ιπι ΟΙΠΠΕΗΙ οΏ[εαγαο ΟΓᾶ- 

Ποπ] εχρ]απαίῖοπεπι, «αιμαίεπας νεα Πάεια Ργαεῖες- 

δτεάϊίωχ πεφπε Ἰαρεί ααοά οεχίαπι [οἰεπίίαπι ραπίαί. Τεκ- 

ἴππι αμίεσι εχρ]σο, ποπ αἱ Ῥ]ετῖαμε 1 ἴα]ὶ [οπἱρίατα: 

εκ αβ]ασα οοπ[αβε[αοἰαο ραγίεδ απιρ]ῖιδ οπαπι εκ [μα Πᾶ- 

ἵωτα εχἰεμιαίας Πμῖ,  γποίαπι επί [επίοπίίαιυ Γογῖμα- 

ἔασ, δεὰ υἲ ποπ] [ο ἱραπὲ οαι αγἰῖομ]ο Ἱπίοε νειδῖς, 



Καῑ’ ΙΗΤΡΕΙΟΝ ΒΙΒ4. ΠΟΜΝΗΤΑ 1. {09 
Ἐά. Ομάν, ΧΠ. [104- 405.] Έα. Βα[. Ὑ. (1049) 
γράφουσι μετά τοῦ οσον κατὰ τήνδε τὴν λέξιν, ὡς ἂν ἐξ 

ἐπιδρομῆς τὰ συντακέντα. λέγει γὰρ συνιακέντα τὼ λὲ- 

πτυνθ έντα χωρία διὰ τὴν ακινησίαν τὲ καὶ ἀτροφίαν. ταῦτα 

ὃ᾽ οὖν αὐιά φησιν ἐξ ἐπεδρομῆς τοῦ αἵματος, ὡς εἰ καὶ 

ἐπιρῥοῆς εἶπεν, ἰάσθαυ δεῖν, αἵματος ἀφικομένου δηλονόσε 

προς τὰ πεπονθύτα πλέονυς ὕσου. δεῖσθαι ὀοξειεν, ἂν ἢ 

κατὰ φύσιν εἶχε. συμβήσεται γὰρ οὕτως εἰς τὴν αὔξησιν 

ἐκκλῖναι τὰ μινυθήματα [105] τῆς πρὀσθεν ἐπιδέσέως αλ- 

λοίας χρησάµενος. δέδεικται δὲ αὐτῆς ὀλίγον ἐμπροσθεν 1] 
ἀλλοιότης ἢ καὶ την δύναμιν αλλοίαν ἀναγκαίαν ακολουῦτῖν. 

1 μὲν γὰρ πρόσθεν απέλθη τοῦ πεπονθόιος μορίου τὸ αἷμα, 
χορηγεῖ δὲ αὐτὴ δαψιλέστερον, εἰ κατὰ φύσιν ἐἰχὲν. ὅτυ 
μὲν γὰρ τὸ κατὼ φύσιν ἔχειν αὔταρκὲς ὂν τὸ περιἐχόμενον 

ἐν αὐτῷ καὶ διὰ τοῦτο πλέον οὐκ ἐχρην ἐπιρῥεῖν τοῦ μέλ- 

λοντος εἰς Ὀρέψιν τὲ καὶ διαναπνοὴν ἀναλίσκεσθαι. νυνὶ δὲ 

κενοῦ καὶ ἀναίμου μορίου τοῦ πἐεπονθότος γεγονύτος πολλῷ 
πλέον εἶναι χρὴ τὸ ἐπιρῥέον, ἵνα μὴ τρέφηται µόνον, ὧς 

υἱ εκ α[Πιχα οοπἰαρείαοίαο ραγίθ. Ύοσαί επ]πι οοπίαΡε- 

{αοΐας εχἰεηιαίας Ρτορίεν ἴτιπ πιοίμ5 οε[[αίΙοπεπι {πα Ἠτι-- 

{πχ Ποπῖς ΡεπιγΙαπι. ας 1ρ[ας Ἱπφιῖί εκ [αηριηῖς αοουτ/[α, 

ᾳαοά ε[ὶ αο {[ εκ αἴ]αχι ἀῑκει]ῖ, [απαπάα» ε[ἴε, αρρε]]απίε 

η πηίχαπι αἆ ρατίε αΠεεία5 {αηδαΙπε ιυῬεχίοτον Ύπαπι { 

Γεοαπάιπι παίαταπι Ἠαρετεί, «μαπίο εβρετο νἰἀεραίατ. διο 

επῖπι ασοῖἀεί 1π Πποτεπεπίμπι ρατίες εχἰεηιαία5 «γοσαχε 

Γαρεγίογῖς ἀε]ραιιοηῖθ πα ἀϊνειίας, ου] ἀῑνειβίαίειι 

Ῥαυ]ο απίε ἀεπιοη[τανίπιαδ, οαὐίη εἰῖαπι {αομ]ίαίεπι ἀΐνει-- 

{αμα πεοεί[[ατῖο [εηι1. 1]α Παπϊάεπι Ρτ]α5 αὐ αΠεοία ρατίθ 

[απριίπεια εκρε]Ηῖ, Ύπεπι Ἱρία οοριοβοχσεπι {µσρετε, 

Γεοιπάυπι παίαναπι Παδιετί. Ομὶ παππααε 1Π χρία ροτίε 

Γαησαῖς οοπϊπεῖίας εἰ Γεοαπάμπα παίμταπι Ἰαρεί, 1άοπειμπῃ 

ει, 1ἀεοφαθ ποπ ορι8 εγαί Ιετα]ῖας αΏ]αεγε 4 παπα αἱ εἰ 

αἆ πα Ιοπεπι εἰ αὐ ἀϊ[οα[ποπεπι νεὶ ἀμΠαίίοπεπι οοπ/ωπι-- 

Ρίμτας ε[ι. ΊἈήπο Υετο γαομα εἰ εκ[απριϊ Ῥατίε Ιαροταπίθ 

πιμ]ίο οορίο[ογεπι εἶἴε οροτίἰεί επι α αἱ α[]ω]ί, 4ο ποῦ 

Γο]απι αἱ αἰαίας απεπιαἀπιοάυπα 1η Γεουπάα γα]ειμάλμε, γε- 

112 
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Σά. Οπατι. ΧΠ. Γ105.] Ε. ΒαΓ. Υ, (7041.) 
ες : » . , 4 3 / 

ὕταν γένηται ὑγιὲς, αλλὰ καὶ ἀνατρέφηται. καὶ τᾶς απορίας 
-” ’ ι) -” ’ ον Δ Ἀ ”- 

δὲ νῦν πλέονας ἀναγκαῖόν ἐστι γενέσθαι διὰ τὸ συνεχώς 
’ . ] 3 .] 

Θερμαίνεσθαι τὸ µύριον. ἅπαντα 7ὰρ αὐτὸ Φερμαίνει κατα 
ή 4 5 3 

τὴν Ὀεραπείαν γιγνόμενα καὶ ἡᾗ τρίψις καὶ 1} κίνησις καὶ 
Ξ -” ” Δ ΄ 

) φαρμακεία καὶ ἡᾗ πιεττία καὶ τοῦ πιττωκοὺ τὸ κατὲγομὲ- 
- ’ ΄ 

νο» καὶ ἕδωρ Θερμόν. ὁ γὰρ “Ιπποκράτης καὶ τούτῳ φαί- 
’ ιο υ Δ 4 3 , » , . 

φξται χθώμεένος, ἴσως διὰ τὴν απορίαν τῶν ῥαλανείων ἐν 
- ΄ ης ι) ] -” Ν ἃ 

τῷ τὀιε χρόνω. ἐμοὶ δὲ Ἰρκεσταυ κατ ἐνὲστώτα τὸ κατα 
- . .. » Δ » 

τας ἐν τῷ βαλανείῳ πυέλας ὕδωρ είς τὲ τὸ θερμῆναυ μὲ- 
. - ΄ { 

τρίως Θεραπευόμένα μόρια καὶ τὸν ἐκ τῶν τάσεων κόπον 

αἴρεσθαι" χρὴ δὲ κινεῖν αὐτὰ κατὰ τὰς συνήθεις ἐνεργείας 
-” 3” ο” .. ) , ε ι 4 ” 

καὶ τοῦτο ποάττειν οὐχ ἅπαξ ἀθρόως ἑκάστης ἡμέρας, αλλὰ 
πολλάκις, ὥσπερ τὴν τρίψιν ἄχρι τοῦ διαθερμανθῆναι πα- 

’ ο 7 [αι 

ραλαμβάνοντας, εἶτα παύοντας. ἐγὼ μὲν οὖν οὕτως ἐφαρ- 
’ ο ς/ ο 3 ” , - πω ο ᾽ ω 

µόζω τῇ ῥήσει τὴν αληθῆ Θεραπείαν, ἢς ἐγὼ εργῳ τὴν δυ-- 

ναμιν ἔδειξα µυρίων ἐξ ἐπιδέσεως καὶ Χρονίας ἡἠσυχίας 
καταλελεπτυσμένων ἀνατρέψας μόρια. καιρὸς ὃ᾽ ἂν εἴη καὶ 

-” ψι ῃ Δ ῃ Δι. ; 3 ’ ς 4 

τῶν ἐξηγήσαμενων εὐ βιβλίον ἐξηγήσασθαι την γνωμην, ὢ9 

ταπι εἰἴῖαπι τε[ο]αίαγ, Ῥεᾷ εἰ α]πιεπίϊ Ῥεπαγίαπι Ἠῖο πιᾶ- 

Ίοτεπα {αϊ[[α πεοε[ασίαπα ε[ξ, αιοᾷ Ῥαι5 οοΠ{ἴπιο οα]ε[ίιαί. 

Ομαεοαπᾳαθ επῖπ αἆ οιχαίϊοπεαπι οεἰευταπίιν τεπιο18, 

αρίαπι οα]ε[αοϊαπε, {τ]οίΙο, πιοίμδ, πιεἰσαπιεηέαπα υὶκ α-- 

πηοίαπα ἀγορας Ῥϊίοθιη οΟΠΙΙΠεΗς εἴ αηιᾶ οα]]άα, Παο επῖπι 

υ[α5 ε[ Ηϊρροοταίες {οτία[ῇ οἳἨ εᾶπι πας ἴμπο ἰεπιροσίθ 

αἀεταί Ῥα]πεοταπ Ρρεπωτίασι, ΜΙμΙ νεγο Ἠοοςε {εοπῖ]ο 11ο 

Ῥα]πεῖ Ἰαργῖς Παιροπ]ξας 4 [ας ε[[ο νἰἀείιγ 1άοπεα εί 

αἆ Ῥατίες οιιγαηάαδ πιοᾷεγαίε οα]ε[ασίεπάας εἰ. αὐ {επ[βναιπα 

Ἰα[Πιπάἴπεπι ἰο[]επάαπι,. ᾖΊαπι γετο Ρατίες {ρίας ἵπ οοπ/{µθ- 

μς αοἰ]οπῖβας οχειοεπάαε {απῖ, Ἡοσφιε αιιοἰῖάῑς ποἩ Γ[επιεὶ 

υΗΙΝΟΣ[ΙΠΗ, ΥΕΓΙΙΠ ΓαΕΡΕΠΙΠΙΕΓΟ, φεπιαζιποᾷ σα ΓεἱοίΙο εᾱ- 

Ἰϊδεπάα ει, αποπίᾳιε ρατίες ἱποα]αετίη!, ἀεϊπᾶς οε[[απᾶα, 

Εααϊάεαι Πα Εεσίμῖ νογᾶπι οΙΓΒΙΙΟΠΕΙΙ θοοοΠποζο, ου]αθ 

γϊ εἰ ορεταΠοπίρις ἀεπιοπ[γανί γεογεαίας [εΧοξεΠΙΟΣΙΙΠΙ ἆο- 

Ἡραίιοπο «ο ἀἰπίμγπο οἑἷο εχίεΠΙαΙΟΓΙΑ Ρρασίε, Ύεταπι 

Ρεε ἴεπιρας Ποιπεχίε ἀπίιεγργείαπα Πχ πιθηίεπι αρεσῖτε, 
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ἘΕᾱ. (πατε, χῃ. [105.] ΓΕ. Βα[, . (704) 
οἳ πλεῖστοι μὲν, ὡς ἔφην, περιλαλήσαντες μόνον, ἀρεξηγητὸν 

εἴασαν τὴν ῥῆσιν, ὀλίγοι ὃδ᾽ ἐπεχείρησαν κατὼ τὴν αὐτὴν 
, 3 ” Δ ιά ’ γε. ” ”»ν 3 , Ν 

λέξιν ἐφαπλώσαυ την ὅλην διανοιαν ἐξ αὐτῆς ἐπιδέσεως τὴν 
, ; μ 4 σίιε ͵ υ , . 

ποιανδε. κμελεύεεν φασὶ τὸν /πποκρατην τὰ μινυθήµατα δὲ 

ἐπιδέσεως ἄρχεσδαι δεραπεύειν, ἵνα ουντακέντα, τουτέστο 

καταλεπτυνθέντα πλέον αὐτὰ { πρύσθεν ἐλελέπτυντο µετα- 

βολὴν εἰς τοὐναντίον σχῆμα λαμβάνοιτο" πολλὰ γὰρ τῶν 

παθών οὕτω φασὶ Θεραπευεσθαι καὶ παραδείγματα φέρουσε, 

ναυτιώδεις δέ τινας ἐμετικῷ φαρμάκῳ θεραπευθέντας καὶ 

ἐκκρίνοντας συνεχῶς κάτω δριµέα διὰ καθαρτικοῦ ἰαθέντας. 
ΕΜ.) 4 , ε Δ ιά ” , ή 

ενίους δὲ ῥήττοντας ὑπὸ τῶν ῥβῆχα κινούντων οφοδρὀτερον. 

ἔνιοι δὲ αὐτῶν καὶ τοῦ κατὼ τοὺς ἀφοριομοὺς εἰρημένου 
µέμνηνται κατὰ λέξιν οὕτως ἔχοντος. ἔστι δὲ ὕκου ἐπὶ τὲ- 

τάνου ἄνευ ἕλκεος γέῳ εὐσάρκῳ, Θέρεος μέσου, ψυχροῦ 
- 3, Σ 

πολλοῦ κατάχυσις ἐπανάκλησιν Θέρμης ποιέεται. Σίπερ οὖν 
3 - - ΄ / 

φασιν οὐ µόνον διὰ τῶν ἐναντίων τοῖς πάθεσι βοηθημάτων, 
3 . - αν ” - 

αλλα καὶ τῶν ὁμοίων αἱ Θεραπεῖαι γίγνονται καὶ νῦν οὕτως 

αποσηιη Ῥ]ετίαιαε, αἲ τει, εἰτομπιίίοπε ἀππιίαχαί αῇ 

Ιπεχρ]ϊσαίυπα {οκίωπι τε](αεταΠ!ῖ, Ῥαποί Υετο οοπα(ἶ [απ 

η 1ρία οταίἶοπε ιιπῖγετ[απα {εηεη]ίαπι ἆς {ρία ἀεΙραίίοπθ 

Ἰοο πιοάο εκρἰαπατα. Ηἱρροογαίεπι Ίπιρετατο Ιοᾳπυπίας 

εχίεπιιαἴοΓΗΠ1 οιιταίΙοπεπι α ἀε]ισαίῖοπε Ιποἱριεπάαπαι ε[ε, 

ᾳπο ρατίες οοηίαρείαείαθ, Ίιοο θ{ι εχἰεπιαίαε τηασῖς παπα 

βηίε επιβοϊαίαε {ιεγαηέν Ἰπ οοπίτατίαπα Παδ]έαπι πιπἰαίϊο- 

πετ [οτιαπίαγ, Μα]ίος επῖπι ΠΙοΤΡΟς Πα επτατὶ πρβυγαή-- 

ταχ αΠεγαπίααε εχεπιρ]α {μπι εογαπα απὶ πααΓεο[ νοπ1ΐο-- 

τ]ο πιε(Ἱοαπιεπίο [απ]{αῖεπι τεεπρεταγυπέ, Ίππι εοταπι αὶ 

α[Πῃάαε ἀεοτ[απι αοτία ἀε]ιοϊεπίες πιεάἰσαππεηίο ριγραπίε 6ΟΙΠ- 

ναϊαετηπὲ; ποππ]]οταα εἰἶαπι απὶ {ω[Πεπίες πιεάΙοβπιεΏ{5 

γεμεππεπίῖογεπι Ίπ[απι οἰεπίῖθας [απαίί [απ  Αἲ εογηπι 

ποππι]{ [επιθπίῖας ἵπ αρλοτί[η Ρτοπαποϊαίαο ᾳμθ αἆ 

πετρµπη [Πο Ἰαδεί: Ιπίετάσπι γετο πῬὶ 1π [είαπο οἴίτα τ]-- 

εμδ, Ίαγεπο οἈΓΠπο[ο, αθβαίε πιεᾶῖα, {πσίάαε, οορ]ο[αε 

Ρεγζω[ο σα]οτὶς χενοσαί]όπεπι εΠοῖ, οἱ ἰδίίας, ἀπασϊααίς 

ποι. {οἶαπῃ Ῥετ αιιπ]ία πιοτρία οοπίτατία, εταπι εΒ8ΙΗ ρε 



0Ω9 Γ44ΗΠΙΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ 
Εὰ. Οµατι. ΧΠ. {405. 106.] Εᾱ. Β4Γ, Ῥ. (704. 709.) 
ε , ᾿ / ς ὃν 8 ΄ ’ υ 

/πποκρατης ἐκέλευσὲν ημας τα μινυῦημαια Όσραπεύειν, αρ-- 

χοµένους ἐπὶ τῆς ἐπὶ μᾶλλον αὐτὸ λεπτῦναι δυναµένης ἔπι- 

δέσεως, ὅπερ ἐξ ἐπιδρομῆς συμβαίνειν φασὶ ἐπὶ πλεῖιον, καὶ σ; Ξ . ᾽ 

βραχέως συντακέντων τῶν μερῶν ἐπὶ τὰ τῆς ἐπιδέσεως 
ε] ΄ 3 3 .. 3 

ανοθούνιων }ένοντο πάλι’ ἀνατρέψεις αὐτοῖς καὶ τὴν εὐ- 
, ε » Ξ . 

σαρκίαν ἐγκλείειν σχοίη τὸ μµόριον. ὁὀρῶντες δὲ οἳ οὕτως 
2.- ΄ 3 -” ” , 3 .” ς 3 3 - Φε 

ἐξηγούμενοι αλλ. η τῇ ἐπιδέσει μηδ ὅλως νπ αυτων ἔξη- 
ι - ’ . -. , 

γήσεως τυχεῖν δυνάµενον, αλλοίη τῇ ἔξει γράφουσιν, ὥστε 
- ’ 3 ’ ΄ / 

γίγνεσθαι τρεις διαφερουσας αλλήλων 7ραφας' µία μὲν, 

τοῦ] αλλοίη δὲ Ἓξε. καὶ γὼρ οὕτως ἓν ἐνίοις τῶν 
3 ’ ς 5 ἃ τ 3 -” 

αντιγράφων εὑρίσκεται γεγθαμμένον. οἳ ὃ᾽ οὖν ἄλλη τῇ ἕξευ 

γράφοντες (709) οὐκ ἐπὶ τὴν ἐπίδεσιν ἀναφέρουσι τὴν λέ- 
” 3 3 ν . 3 { 

ἔιν, αλλ ἐπὶ τὸ πεπονθὸς µόριον, ὃ φασιν, αἀλλοίη χρήσα- 
-. [ο ” Δ . Δ 

µενον ἕξει, ἣν εἶχεν ἔαπροσθεν, ἐκχλίνειν πρὸς εὐτροφίαν την 
κ... Π αι 3 ’ Λ 

ἔξιν ταυτην αὐτῷ γίγνεσθαι δι ἐπιδέσέεως ἐπὶ πολυ συ ντη- 

κούσης, ὥσπερ οὐκέτι αὐτῆς ἐπιδέσεως εἰς τὴν {σχνότητα 
- 9 ’ 3 2.” Ἆ ϱ 3, 

τῶν ατροφησάντων μορίων αφικιουμένων, ἄλλα νῦν ἴσως 

͵ 

Ππιϊ]ία επταἰ]οπος Παπ, Ἠππο οΙαπα εοἆεπι πποᾶο Ηἱρρο- 

ογαίες πο Πογίαίμς εΠ, εχκἰεπιαία οΠΓ4Τε αΏ εα ἀε]ίσα- 

Ί1οπε ἁπείο εχοτᾷΙο, αἴάο πιαρὶς Πρία ϱΟΥΡΟΤΑ εΧΙεΠΙΒΤΕ 

Ῥοίε[ϊ, αιιοᾷ εκ Ἰπιογίς αεοαγβοπε ΟΟΠΙΙΠ6ΕΤΕ ΡτοΓεγιηῖ, 

4 απ Ρρατίες Ρἱατίπαπι ραι]αππατπε [48 ἀε]ραίίοπο οοΙΙ-- 

{αρε[οεπίες τεουγγεπ!ίῖρας 1ίεταπ ἨΠΠΙΟΓΙΒΙΗΦ τεογεαΙΙΟΠΕ8 

Γαρεαπί εἰ Ἱπῃσηϊ «αγπε 1ρῇς Ἱπο]υ[α Ἱπάπαπίασ, παπι ν]- 

ἀεαπί οπὶ Πο εχρ]απαπί, ἀῑνετία ἀε]ίσαίίοπα, ππ]]ο πιοἆο 

4 [ο εκρ]]οαίίοπεπι οοπ[Γεφπῖ ρο[ε, ἀϊγετ[ο αδῖία Γογ]ραπέ, 

Όιαγε {τος 1Πΐεγ [ε ἀἰ[εγεηίες [οτιρίπταε τεάἀππίατ: ππα 

απϊάεπι ἀῑνετ[ο ΠΜαρῖία. ΄ Είεπῖπι ἵπ ποππα]]5 εχεπιρ]ατίβιις 

Πο [οπίρίαπι τερεγΙίατ, Ουαῖ βίας [οπραπί ἀϊνετ[ο Ἰα- 

τα, ποπ αἆ ἀε[ραίίοποπι, {[εὰ αἆ αΠεοίαπι ρατίεπι οτᾶ- 

Ποπεπι τε[Γεγαπῖ, 4 παγγαπί αἰίεγιαι [ογμίαπα Πα δτίαπι 

απο απίεα {Γγπεβαίασ: αἆ απιεπίϊ οορίᾶπι ἀεβεςείεγτο εὔπι- 

απε λαδίίαπι 1Ρ[Ι οοπιραγατῖ ἀε]ϊσαίίοπε ππα]ίμπι εκἰεπιαπίθ, 

αποπιοάο Ρατίες 91ο επιαο]αίαρ {μεγταηῖ Ποη απιρ]ίας Τρία 

ἀε]ὶραίίοπε 1πΠ εχίεπιδ{ΙοπεΠ; ἀενεπῖαπε, Θεά πππο {ογ- 

μ.μ μμ ο ----... 
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3” - ’ ο] - .) 2 , ς 

αὐτῆς Ίι μµελλόντων πειρᾶσαι. τῆς γὰρ ὀνομαζομένης υπο 
» - ιο] 3 

τῆς ἐπιδέσεως καταγματικῆς κοινῆς δεούσης, ὡς ὀλίγον ἐμ- 
2 ῃ Σαν» ” Ε) - τ 9 , προσῶεν ἐδείκνυτο, καὶ αλλων παθων ἐν οἷς ν τα ἔκχυμω- 

’ η .. / 

µατά τὲ καὶ Αλάσματα καὶ σπάσµατα, λεπτυνούσης τὰ μό- 
ντ ./’ . ιο λα [ Σα ών 

θια. τὴν οὖν ἕξει διὼ της αὐτῆς ἐπιδέσεως ἀρχὴν ανατρέ- 

Ψεως πορίζεσθαι τοῖς ἠτροφηκέσιν; ὅθεν ἔνιοι τὴν λέξιν 
εἰ ευ « 3 ω [ ζ-- ιο] 

οὕτως ἔγραψαν, ὡς ἂν ἐξ ἐπιδρομῆς συντακέντων πλέον ἡ 
αν Ε , , Δ ε] [ - , 

αὐτόματος ἐμιγυθη, διαδρασασθαι την ατοπείαν του λόγου 

νομίσαντὲς, αὐτομάτῳ φύσει λελεπτύνθαι τὰ μύρια. καὶ τὸ 

νῦν διδασκόµενον οὐχὶ πάντων εἶναι τῶν μµινυΘθηµάτων κοι- 
) 2 Ν ΄ ” 3 , ἃ ι 3 ’ ΄ 

αὺν, ἀλλὰ µόνον τῶν αὐτομάτων τὸν κοινὸν καὶ καθολου λο- 

γον τῆς διδασκαλἰος εἰς μεκρὸν κόσμον συντείνογται ὀλίγι- 

στα γὰρ τὼ κατ ἄλλην αἰτίαν ἀτροφοῦντα καὶ πάνυ σπάνια 

τὰ ἄλλα πάντα διὼ τὴν πολυχρονίαν ἐπίδεσίν τε ἅμα καὶ 
ἠσυχίαν τῶν πεπονΏότων μορίων εἰ τὴν τοιαύτην αφικνεῖ 

διάθεσιν. καὶ τούτων γὰρ εὔλογόν ἐστι μᾶλλον 1 ἄλλων 
ιά - Δ -” « 

τινών μὲμγῆσθαι τὸν /πποκράτην, τοῖς προειρηµένοις ὑπαρ- 

Τα[1ς αιαἱά Ρρετ {ρίαπι {πἱαταπα Πἲ εχρ]ογατε Ἰαθεί. Όσππι 
οπίπι ἀε]ὶρα[ίο οαἰασπηα!ῖσα αρρε]]αία οοπιπηιηῖς, πὲ ροπ]ο 

απίο ἀεπιοηπ[γαίαπαι ε[ι, οεἰἶαπι ας α[Πεοιίρας, ἵπ αὐ1ραφ 

{απεταπί Γαρδ]][αἰΙοηες, οοπἰα[οπες εἰ ταρίηταε Ρρατίες εκ- 

Τεηπεί, Οιοά ἰσίίατ Ῥεν 1ρίαπι ἀε[ραίίοπεαπ ραγΗβρας 

αἰγορμία ]αροταπίῖρας τε[εοἰ]οπί οοποϊἰµαπάαε εχκογά[απα 

Γαἱαταπι ε[ιὸ Όπατε ποππι]]1 {εχίαπι Πα [οπ.ρ[ετηπί: πῖ 

εκ α[ϊαχι Ραγίίαπι οοπίαρε[αοίαγαπι απιρ]Ἁ5 φ παπι Γροπίθ 

ηπίμγας εχ[εημαίαο {Πές οταοπί αὐ[ατάταίεαι εΠαρι[]θ 

Ππιετρτείαιϊ Γαπί, Ρατίες [ααρίο παίυτα εχκἰεηααίας ε[ε, 

Αἴααε φιιοά ηππο ῬγαεοϊΙρίίαχ, 1 πο ΟΠΙΠΙΡΗ6 εχίεπιιᾶ- 

Ποηίριβ εἶε οΟΠΙΠΠΙΠΕ ῥραίεί, [εά [ο]απι [ροπίαπεῖ. Ἠαεο 

αμίεπι οΟΠΙΠΙΙΙΠῖ5 εἰ τπίνεγ[α]ῖ ἀοοίγιπαε οτα[ῖο αἆ ῥραι- 

οὐ ογάίπεια 1επά, Ραιοϊ[ῖπια πᾶππαο [απ εί ταν] {πα 

Ύ1αε οὗ αἰαπι οαι[απ 1Π αἰτορλμίαπι ἀποϊάηϊῖ, οείετᾶ ΟΠΙ- 

πία οὗ ἀῑαίωχπαπι ἀεΙραίίοπεπα, ππυ]ηιιε Ρρατίίαπι θΠεοία-- 

τα οσα Ίππο 1η α[εοίαια ἀεγεπίαπί, Ετεπία ΒΜΟΓΙΗ 

πῃαΡΙΑ ο. οτι φαογππάαπι Η]ρροογαίειῃ πομπή] [ο 
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”, ια) - ῃ 

χόντων. εἴρηται γὰρ αὐτῷ µέχρι δεῦρο περί τε κπαταγµά- 
των καὶ τινων ἄλλων παθῶν, ὅσα παραπλησίας ἐπιδέσέως 

δεῖται. τούτοις οὖν εἰδως ἑπομένην ἐσχνότητα τῶν μορίων 
5 π) Ὀ) μα 

εἰκότως ἐπεχείρησε διδάσκειν ὥσπερ αὐτὴν ἐστι Θέραπευ- 
’ ο) η Ν , ’ 9 ’ - 3 νο) 

τέον. ὃ δὲ δῇ µέγισιον ἄν τις ἐγκαλέσειξ τοῖς ἐπιδέσει 
τὰ ” α τς ’ ᾗ Ν Δ ’ λεπτυνούση χρῆσθαι τὸν /πποκράτην νομµίζουσι καὶ δὴ φρά- 

σω. πρὀκειταυ μὲν ἀνατρέψαι τὰ λελεπτυσμένα, Ἰενέσθαυ 
δὲ τοῦτο ἀδυνατόν ἐστιν, ἄνευ τοῦ τὴν δύναμιν αὐτῶν ῥω- , ἐ 

σθῆναι καὶ Χχορηγίαν ὕλης τροφίμου σχεῖν ἄφψονον. ἣν 

δὲ οἴονται δεῖν αὐτὸν παραλαμβάνειν, ἀνξείργει μὲν τὴν ἐπιζ- 
ῥοὴν τοῦ αἵματος, ἀσθενῆ δὲ ἐργάξεται τὴν δύναμιν, ἣν δὲ 
3 ’ , 4 ς Π 3 ῃ ς Δ 

ἐγω φΊμι λεγεσθαι προς πποκρατους αλλοίην, «ως προς 
Ἆ 3 , { . [ή ’ 3 ε ’ 

την ἑργαδομένην δηλονότι τα μινυθήματαν τούτων δι ἕἑτε- 

θων ἑργάδεσθαυ. χρὴ γὰρ ἄρχεσθαι μὲν ἀπὸ τῶν ὑγιών, 
οὐκ ἀπὸ τῶν πεπονθότων, τῶν ἐκ πολλών τὴν ἐπιβολὴν 

ποιουµένων αὐτοῖς εὔπημτον, ὡς ἐκπιέσαντα κατὰ τὴν ὁὀδύ-- 
3, -” ’ η ΄ 

νην ἄχρυ τοῦ µηδεµίαν ὀδύνην γενέσθαι, φλεγμονὴν ἐργα- 

οοπ[επίαπεαπα ε[ὶ, ᾳ«πππι ἵπ ρταεζΙοἰῖς οχ][απί. ΊΝαπι Ία- 

είεηις 1ρ[ε ἆοουῖί εἰ 4ε {ταοίατῖς εἰ οαἸραςάαπι α]ῖς αΠε-- 

οιἴοπῖρας, ᾳπαε οοπ[πιΊ]επι ἀε]σαίίοπεπι Ρρο[η]απ, Ηῖς 

Ιριίαν [απουεάετε Ῥαγίῖαπα Πιαοίεπα Ἱπίμ]ίης ππεγ]ο ἆοοετε 

οοπίεπατῖ αεπιαάπιοάστι Ἱρ[ία οιγαπάα {ἴ,. ΌΟυσοά αίθΠα , 

{απο πιακϊπαϊ Ἱποπιεπϊ ε[, { αι 906 αἴραετο γε]ί οαὶ 

ἀε]ραίίοπο οεκἰεπιαπίο μ{ϊ Ἡἱρροογαίεπι εχϊ[πιαηῖ, α]]αά 

εφ υ]άεπα εσρ]ῖσαρο. ἈΒτοροβίαπι ποβῖς ε[ι εχἰεηααἰαδ ῥρατ- 

ες χοεβσςετθ, Ἠοο απίεπι Πεκ ΠΟΠ Ροίε[, πΙ[ εαγαΠα ΥΊΓεΒ 

τοβοτεπίας οἳ αὈεεῖ ππαϊεγίαε [αρρεα[ίαίίο {,  Όσασπι 

νετο ἀε]ίραίίοπεπι Ηἱρροοταίεπι Ῥχοπιονεγο γο]απῖ, εᾱ 

Γαπσιϊηῖς υἶάεπι αἴΠαχαπι Ῥγολμ]ρεί εἰ νίγες Ιπιρεεί]]α5 

ε[]οῖ. Έσο νετο ᾳπαπι ἀῑσΙ αἳ Ηϊρροεταίε ἀῑνετίαιι αρ- 

Ρε]]αγῖ, ο6α πας ππιῖγαπι αἆ εοη/γιεπόαπι τεάαοία ε{ε, 

εαπι εχίεπιαίΙοηες ἀῑνετῃς αἲ 5 πιοὰῖ ε[ῄεετε. Α [απ 

Παπϊάεπι ρατίθας, ποη αὓ α[εοιῖς ρεϊπεῖρίαπα ἀποεπάμπι 

ε[ι ἀε]]σαίίοπί5 φπαε ες πιυ]εῖς 1Π]εεοπίρας 1ρ[απι ε[Πείει-- 

Ώριφ ἔία οοπιραοῖαπι, Ἱέ Ρτορθ ἀο]οζεπι οοπηρτϊπια!, 4.ο- 
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ξεσθαι δυναμένην, ἥκειν ἄχρυ τοῦ πεπονθύτος ἐκλύοντα κατὼ 
βραχὺ τὴν πἰεσιν ἀλλὼ καὶ τὸ συνεπιδεῖν τῷ πεπονθύτι 

τὸ ὑγιὲρ σκέλος οὐδένα λόγον ἔχει κατὰ τὴν ἐξήγησιν αὐτῶν, 
ἵνα μὴ ἐπὶ πολὺ συντακῇ τὰ λελεπτυσμένα τὴν ἐπίδεσίν 
Φασιν αὐτὸν παραλαμβάνειν. εἰς τοῦτο ὃ᾽ οὐ µόνον οὐδὲν 

:ὠφελεῖ τὸ ἕεερον σκέλος ἐπιδούμενον, ἀλλὼ καὶ βλάπτει. τὸ 
ἀἎ 3 ι 9 ’ 3 , -” .” 

γὰρ εἰς ταὐτὸ πρότερον ἀφικνούμενον αἷμα δὴ, ὡς νῦν ἅπαν 
9 α) 

ἐς τὸ πεπονθὸς ἀπωθεῖταυ, εἴ γὲ μὴν τῶν παραδειγµάτων, 

ὦν οἳ τὴν προειρηµένην ἐξήγησιν εἰρηκότες παρατίθενταυ 

μοχθηρὸν πρὀδηλὀν ἐστι, μηδὲ ὅμοιον ἐχόντων παρ /!ππο- 

κράτους διδασκομένων. ὑγιῆς γὰα [107] ὃ λογισμός ἐκκρὶ- 
γαι βουλόμενος πᾶν ἀθρόως τὸ τὴν αἰτίαν ἐργαξόμενονν, ἐμ- 

εεπλασμένον δηλονύτι δυσαπολύτως τοῖς χιτὠώσε τῆς κοιλίας. 

οὕτως γὰρ καὶ τὰ συθῥέοντα καὶ βραχὺ δριµέα καὶ τὴν 

κοιλίαν ἐρεθίδοντα, πρὸς απύκρισιν αθρύως κενῶσαι λόγον 

ἔχει, καθάπερ γὲξ καὶ ἐπὶ τὴν µετρίαν βῆχα κινοῦντα διὰ 

σφοδροτέρας ἀθρόως ἐκκαδαιρειται, τούτοις δὲ ὅμοιον οὐ- 

πίαπε ἀοίογ πα]]αθ εκοϊείατ, ἹπΠαππιπίῖοπεπι ΡΤοοΓεδΙΙΙ- 

τας αἱ αάμ[ααο ραγίειη α[εσίαπι ραιι]αίἶαι οοιπργείἹοπε εκ- 
Γο]μία Ῥτονε]αίατ, Ῥνγαείεγεα Ὑετο αιιοά [ΠΠ Γὰ5 ππα 

ουπῃ 4εστο ἀεν]ποῖγο εοηγεπῖαϊ, αἆ Ἱρ[ογαπι εκρ]απα[ίοπεπα 

ηπ]]απι λαβεί ταϊϊοπεΠᾳ, 4ο ΠΟΠ πημ]ίορεγε οο]1ᾳε[σαηῖ 

εχἰεπιιαίαε ρατίες ἀε]ίσαιίοπεπι α[ἴεταπί Ἡἱρροοναίεπι α- 

Π][ίεγτε,. Αά Ίου απίεπι πο [οἱαπι πΙμ] οοΗΓεγγε α1{εγαπι 

οτας ἀε]ϊσαϊωπις 1πιο εἴῖαπι οῬ]αεάΙΐ. Οπὶ παππφιε [αηςιθ 

αἆ 1]]αά ρτῖας Γεγεβαίαγ, Ππο μηϊνεγίας αἆ αΠεοίαπα ἆ6-- 

Ῥε]ίαγ, Οποά Π εκεπιρία Ρργτοροπαπί αποταπι ΓΠΠρεγίογετῃ 

εχρ]ιοαίίοπεπι (γαβἱάεγαπε, ραϊεῖ ἱπιργουίίας, απ ππη πα]]απι 

Ππιϊλαάἴπεπι [ογιαπίατ οι Ἠῖς ᾳααο αὖ Ηἱρροογαίε ἆο- 

εεπίαν, Όι αμῖπι Ἱπίθρια ταἰΙοσ]ηαίίο εχοετηϊ οοπ{α[{ῖ 

α]άφιι]ά Ρίαπα εαα[απι πιο]ίατ, ααοά πϊπιίγαπα νεπίγ]οι]ὰ 

{απ]οῖς αἆθο Ἱπ[ατίαπι ε{[, υἳ υίκ ενε]]Ι αιιεαί. Τία νεγο 

οἳ «πας αογία ραιι]α[πι οοπΠααπί εἰ νεπίτειη Ργογϊίαηῖ αἆ 

εχε]υῄοπεια ἀετερεπία [αι ναουαϊῖοπεπι ταίῖοπε ἀπάϊοαηί 

ααεπιαἁπιοάαπα εἳ 4ἆπαε πιοἀεταῖαπα ἰω[ήπι εοποϊ{αηῖ, Υε]ε- 
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δὲν ἔχει τὸ λεγόμενον ὑπ αὐτῶν ἐπισυγτήκειν ἀξιούντων τὸ 
λελεπτυσμένον χωρίον, ἵνα ἀρχὴν ανατρέψεως σχη. διὰ γὰρ 

τῆς ἐπιπολῆς ἡᾗ δύναµις τῶν ατροφηκότων εὔρωστος γίγνοιτ 
ἄν, οὔθ᾽ ὕλης τροφίµου γορηγία. τὸ δὲ καὶ τῶν τέτανι- 

κὠν μνημονεῦσαι αυτοῖς ἀλογώτατον' ἐπιδεικνύουσι γὼρ ἕαυ- 

τοὺς τῆς Ἱππομράτους τέχνης ἁμαθώς ἔχοντας, εἴ γδ τᾶν- 

αντία τῶν ἐνανιίων ἐκεῖνος εἶναι φησι τῆς Θεραπευτικῆς 

μεθόδου. μὴ γινώσκοντες δὲ ἔνιοι τὴν δύναμιν τοῦ λόγου 
πρὸς ἀντιλογίαν ἐτρέποντο, κοινόν τι τοῦτο πεποιηκότες 

ἅπασε τοῖς προπετώς ἀντιλέγουσι καὶ διαβάλλειν πειρωμένοις 
ἃ μηδ᾽ ὅὕλως ἐμαθον. οὐχ ὅπως γὰρ ἀνατρέπεται τὸ ταν- 

αντία τῶν ἐναντίων εἶναι βοηθήματα δι ὦν εἶπεν /ππο- 

κράτης ἐπὶ τῶν τεχνικών, ἀλλὼ κατασκενάζεται καὶ κατ. 

αὐτὸν τὸν ἀφορισμὸν, ὡς αὐτοῖς ψιυχρὸν εἶναι ἔφη ὕδωρ 

Θέρμης ἐπαγάκλησιν ποιεῖσθαι, θέρμην δὲ ταῦτα λύεσδαι, 

τὴν αὐτῶν θέρμην ταύτην, ἥτις ἰᾶται ψυχρα πάθη, ποτὲ 

μὲν διὼ τρίψεως ἐργαξόμεθα, ποτὲ δὲ διὼ φαρμάκου θερμαί- 

πΙΘΠΙΊΟΥο ΠΠΙνογῇβπα εχριχσευίητ. Ηϊς απίεπι [πι]ε πΙ]] 

Ἰαῦεῖ φιοά αἳ 1ρῇ5 Ρτο[εγίατ ααρυταηρας, εχἰεπαθίαπη 

Ίοσυμπι πηασῖς οο]ᾳπαπάππι εἶε, «απο τεσγεαοπί5 ἀωσαῖ 

εχοτάἶαπα, Ίαπι πεΙε {α[οι] {αμε[οεπ πα ραγίῖπι ΥΙΥΘΒ 

γοβογαγὶ πεῖε μῖς πιαἰετίαε αἰππεηίαγίαε [αρρεά1ίαιῖο Πετί 

ΡοίεΠ. Οιοά απίεαι ἆε [είβπο ]αρογαπίῖρις 1ρῇ «ΟΠΙΠΤΕΠΙΟ- 

ταπί, 1]]αά πιαχίπιε Ῥγιίαπη ε[Π. Γ επιοη[γαπὲ εηῖπι [ε[ε ατίϊ5 

Ηἱρροογαίἰς Ππιρεγίίος ε[ε, «απ 1]1ε ργοπιποῖαῖ πιεᾷεπά1 

ηεἰ]οὰί ε[Πε οοΠίτατγῖα οοΠἰτατ]]5 1ο]. ΑΙ ποππα]1 νετὺι 

νῖπι Ἰρπογαπίες αἆ οοπίγονοτ[ιαπα οοπνέτῇ [απί, φποά οοπι- 

πηαπο {εεεταπί οπιηῖρας αἱ Ἱποοπβάεταίε οοπίἰτας[σοιιηϊ -αἷ-- 

Ύπε εᾱ οσα]μπιπ]αγὶ οοΠ{επάαπΕ 413θ ηΠ]]ο ΡΓγοχ[ας πιοάο 

ἀἰάϊοεγαπί, {]αά επῖπι ρταεοερίαπη, οοΏίταγ]α Ο6ΟΠΕΓΑΓΙΟΡΙΙΠΙ 

Γαπί ργαε[άία, Ρεν εα ϱπαε 1π αγίῖ ορετίρις Ῥτοπιποῖαί 

Ηιρροοταίεν πεΙαφπαπΏ εγοσ[ίατ, Ίπιο αἁ[γααγ. Ιπ 1ρ[ο 

4ποφαθ ορμογί[πιο, ηξ αἱ ρακάαπι Ρετ[η[απι ααπαπι Γρ]-- 

ἆαπι οαἱογῖ5 τενοςᾶίΙοπεπι εῄῖοεγε, {Πο 1δάεπι Ίαεο ϱ4]ογεπι 

[οΊνετο ἀοομῖί. Ἠπαπο γΥεΓο οαἱοτεπι απἱ ΓΓὶρὶά]6 α[[εοιῖρης 

θείας, οΙηοτάαπι {πιοοηίρμφ ΡΓΟΠΙΟΥΕΠΙΙΦ, Ιπίετάαι 
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νοντες ἢ γυµνασίων ἡἢὴ χύσεως ὑδάτων Φερμῶ». καὶ μᾶλλον 

ὃ᾽ εἰπεῖν καὶ ἀσφάλτῳ δή πολλάκις, ὡς ἔφην, διὰ τοῦ πιτ- 

τώσαι τὸ θερμανθῆναι δεύμενον, ἐστι ὃ᾽ ὅτε καὶ διὰ ψυ- 
χροῦ καταχύσεως αλλὼ τὰ μὲν ἄλλα πάντα κατὰ τὴν ἕἔαυ- 

τών δύναμιν ἔχοντα, τὸ Φερμαίνειν ἀεὶ χρήσιμά εἰσι τοῖς 

Θερμανθῆναι δεομένοις µορίοις τὲ κοὶ πάθεσι. τὸ δὲ ψυ- 
χρὸν ἕδωρ, ἅτε ψυχρὸν ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ, σπανίως χρήσιμον 
γίγνεται, ἐπὶ μόνου σώματος ἰσχυρὸν ἔχοντος τὸ ἔμφυτον 

Φερμὸν, ὠφελίμως παραλαμβανύμενον. ἐπεὶ γοῦν εὔσαρκος, 

φησὶν αὐτος, ἐστιν ὅτε χρήσιµιον γίγνεται τὸ ψυχρὸν, ουδ᾽ 

οὖν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κατὰ πάντα καιρὸν, αλλά θέρεος. τἰς 
γὰρ οὐκ οἶδεν ἢ τίς οὐκ εἴρηκε τὼν περὶ φψύὐχροποσίας 

γραψάντων ἑργαζομένην αὐτὴν δυοῖν, ᾖἡ βλάβην ἐκ κατα- 

φύξεως ἢ Δερμασίας πλείονος ἐκ τοῦ βάθους ἐπάνοδον. ἑὼν 

μὲν οὖν ἱκανῶς ᾖ Θερμὸν τὸ σῶμα, τηνικαῦτα συμβαίνει 

μὴ νικάσθαι μὲν ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ τὴν ἐν αὐτῷ θερμότητα 

πυκνωθέντος τοῦ δέρματος, ἐπισχεῦείσης δὲ τῆς ἀναπνοῆς 

οα]ε[αοΙεπί]ρας πιεά[σαπιεηπ[]5 απ εχετοΙ{α[Ιοηῖθας απί πηι1ᾶ-- 

ταπι α]ιάαταπι 1ΠΕαβοπ]βα5, αἴηπε μδῖ νελεπιεπἰ]οτῖ οα]ογα 

ορυς ε[ι, εἴίαπι Ῥϊμπηῖπε, ηἳ [αερῖας τείμ]1, νε] Ρρἰεαίῖοπθ 

εἶας οαποά οα]ε[αοίῖοπε Ιπά]σεραί, Ππίετάαπι εἰῖαπι εἰ αφπαθ 

Γ]ριάαε Ῥετία[οηπα, 1ΠΙο [8π6 οϱἳ 4ΙβεοΠ(ΙΕ οείεγα σα]ε- 

{αοιεπά] {αου]ίαίε ἀοπαία [Πηϊ μπι ρατίῖρα {απ αΠεοίῖρας 

αυ1ρας «α]ογο ΡγΓοπΙοΥεπάο ορι8 ε[ῖν Ρρετρείαο [απί π{]ία, 

Θεά α”φπα {πριάα, Ῥρτουί ΓΠριάα, απαπίαπα 1Π [ε ε[Ι, ταγο 

Ἠ{1]16 αἰᾳπε [οἱ οογροτ] ο8]ογεπι παϊϊναπι τορι[ίαπι Ίαβεῃ (1 

πα μίεγ αἀμιρείαν, ΟπαπάοφπΙάεΙῃ εαγπο[αθ ε{[ αεσες, {π-- 

αωΙί, Ἰωῖο φπαπάοφπε Ῥτοςε[ {πριάα, ποη ἵαπιεμ. Ἰαῖς 

οπιπῖ 16πιροτε, [εὰ αεβῃα[ῖ, Ομ επῖἶπι ΠΟη πον]ῖ αι 

αμῖ6 ποη Ῥγουηί εκ ς απὶ 4ε Γρίάαε Ροίίοπε {[οτΙρί[ε-- 

ταπῖ, Ιρίαπι ἆπο ε[Ποεγε, απὶ ]αε[οπεπι εκ ΡεΓ[γΙσεγα(Ίοπο 

βαἲ πρεγιογῖθ οα]οτῖ αἩ Α]ἱο ΤενεΓ[ίοπεπη. ᾖ[ίαππε {Π αὐ- 

ππάε εα]ά σπα {αεί «οσρΙς, Ίππο αοο]άί 1ρία5 οαἱογεπι α 

οβ]ογε που εν]ιποίὶ ἀεπ[αία ομίαε, [εὰ [αρρτεί[α τε[ρῖταβοπθ 

αυρε[οογο. ΦΙ νετο πιῖπας οα]]άαπι Πί αΎπάπι αἱ οσοΙΓ- 
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αὐξηθῆναι. ἑὼν δὲ ἧττον Θερμὸν ᾖ, ὡς ἀντισχεῖν τῷ προσ- 

πίπτοντι Ψυχρῷ µέχρι τοῦ βάθους ἀπικνουμένης αὐτῆς της 
δυνάμεως, ἁλίσκονται ἓκ κατοψύξεως πάθεσιν. ἴσως δὲ καὶ 

ταῦτά µοι περιττῶς νῦν εἰρήσεται, ἑτέρωθι, καθάπερ ἔφην, 

ἐπιδεδειχότι"' τὰ πρὠτα Θἐραπεύοντα πρώὠτως εἶναι δεῖ 
ἐνανιία. πρώτως δὲ δηλονότε λέγεται τὰ διὰ µέσου μηδενός, 

οἷς ἀντίκειται τὰ διὼ μέσου τινὸς, ἃ καὶ κατὰ συμθεβηκὺς, 

οὐ πρώτως, ὠφελει. «φλυαροῖσι δ᾽ οἱ μγημονεύοντες καὶ 
γαστρὸς ὑπαγωγῆς καὶ βηχικῶν φαρμάκων καὶ ψυχροῦ κα- 

ταχίσεως ειλόγως μὲν ἐνίοτε γιγνομένων, οὐδὲν ὃ᾽ ἐχόντων 

ὅμοιον τῷ νῦν ἡμῖν προκειμένω λόγῳ. δεῖξαι γὰρ ἐν αὐκῷ 
δεῖ πῶς ἡ λεπτύνουσα μετρίως ἐπίδεσις ἢ) ῥωώμν ἐργαζεται 

τοῖς λελεπτυσμένοις µορίοις 1) πλείονος αἵματος [108 1] ἐπιρ- 

ροήν. ἔς τ. ἂν δὲ μὴ δύνανται δεῖξαι ταῦτα µάτην παρα- 

δείγματα γράφουσε, πρὸς τὸ μηδὲ ἀπόδειξιν ἐπιστημονικὴν 

γίγνεσθαι δι παραδείγματος. ἐδείχδη δὲ κατὰ τὸ περὶ 

παραδείγματος ὑπόμνημα πρὸ τούτων χρεία τῶν παραδει- 

[απ {πὶσϊάαα οὐβ[ας, υί οα]οτῖς αἆ αἰίαπι ππίαιε τεᾷειπ!ῖς 

αεργῖ εκ Ρεν[ήσεγα[{οπθ Ρτεμεπάαπίαν αΠεοϊίρις, Εοτία[]ᾳς 

βὐίεπι Ίαεο Γαρεγναεθηθα ΏΙΏΟ α πηις οοπΙππεπιοταία [απ 

απαε ας ἵπ ]οοῖδ, μί ἀῑχί, ἀεπιοπ[ιγαία [απί, Όπαε ἀρὶ- 

ας Ρείπια πιεεπίυχ, Ῥτίπιο οοπἰτατία [Πὶ οροσίεί. Ῥτίπια 

απίεπι ἀἰοππίατ Ύααε νἰἀε]ῖοεί πι]]ο πηεάίο 15 4ΡρροπΙΠ- 

{πσ, οιαε πιεάΙο απο 1Πά4ΐ6εΠΕ, 4Πάεφιπε Ῥεγ αρο]ἆέπδ 

ΏΟς ΡΕίπιο ααχ]λΠαπίαν,. Δαραπίατ απίεαι ουαἳ αἰνί [αράμ- 

οιἵοπεπι εἳ πιεάϊοαππεπία ἰπί[μπ πιονεπίῖα εἰ {ὶδιάαε ῥρεί- 

{αΠοΠΕΠΙ οοπιππεπιοχαπί. Ορίίπια αμάεπι γαίῖοπε Ιπεγάπι 

Ίαεο Πυπῖ, ΠΙμΙ] ἵαπιοη τεῖ Ἠοσσς ἰεχίι α πορῖ Ρτορο(ι- 

ίαο Ππι]]ε Γοταπίαγ. Ἠαο επἶπι 1Π ΟΓ8ΙΙΟΠ6 ζεπιοη[ΙΓΒΠ-- 

ἀππι ε[ι αποπιοάο πιεάΙοογ]ίες αἰίεπααης ἀε]ὶσα[ῖο αι το- 

δασ αἰἴεπια[ῖς ραγίῖριας εΠιοῖαϊ ααἲ αὐεγῖογῖς [αηριϊηῖς αΠ]α-- 

χαιι οοΠο]]εί, Όαπι απίεπι Ίαεο ἀεπιοπ[ίγατε πεφυειηίν 

{πα[ίτα αἆ εχεπιρ]α [ογϊρεπάα οοπ{ισίαπε πεαε εχεππρ]ο 

Ῥτορίθγεα ἀεπιοπ/[ίταίίοπεπι [οἰοη[ίῃοαπι ε[Ποῖαπί, Ἆαπα 1π. 

οοπιπιεπ!ατίο ᾖε εκειηρ]ῖς αΠΏίθ Ίπεο εκεπιρ]ογαπι Ἡ[αΠΙ 
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γμάτων, ὔτυ μὴ τοῖς νοσοῦσυ »οήσεως ἕνεκα λέγομεν αι. 
ὡς νομίζουσέ Υ᾿ ἔνιοι καὶ μαλισθ᾽ ὔσου ὁμοίως τοῖς ῥήτορ- 

σιν εἰς ἐπίστασιν αὐτοῖς χρῆσθαι, τοῦ πανιὸς ἁμαρτάνον- 

τες, ὥσπερ κἄν σοι Πλάτωνά φασι δι ἐπαγωγῶν ὡς τὸ 
πολὶ τὼς ἀποδείξεις ποιεσθαι. δέδεικται γὰρ ὡς κακεῖνος 
ἕνέκα σαφηνείας ἐχρῆτο ταῖς ἐπαγωγαῖς. ὅτῳ μὲν οὖν φί- 
λον ἀκριβὼς ἐπίστασθαι δύναμιν ἐπαγωγῆς τὲ καὶ παραδεί- 

Ίματος, ἐπὶ τὸν ἔδιον ἑκα- (703) τέρου λόγον ἀφικνείσθω 
γεγραμμένον ἡμῖν ἑτέρωθο. κνυνὶ δὲ ἐπὶ τὸ προκείµενον 

ἐπανήξω καὶ πεαρασκευάσας Ὁὃ µου λέλεκται µέγρι δεῦρο, 

ἀναγνόντας ἐπιμελώς τοὺς ὑμιλοῦνεας τοῖσδε τοῖς γβάμμασιν 

ἐπὶ τὴν τῆς εἰθημένης ῥήσεως ἐξήγησιν αἀφικνεῖσθαν, µαρ- 

τυροῦσαν τῇ λελεγμένη ὑφ᾽ ἡμῶν ἐπ αὐτὴν ἤδη µεταβήσο- 

µαι. ἵνα δὲ μᾶλλον ἅπασα γένηται σαφής», οὐχ ὕλην αὐ- 

τὴν ἀθρόως γράψων, ἀλλὰ κατὼ µέρος τὴν ἐξήγησιν οὕτω 

πουήσυµαο. 

πι]]απι εΠο ἀεπιοη/[ίγανΙπια8δ, αποᾶ ΠΟΠ αερτοίαπ!ριας οορ- 

π]]οπίς οταίἷα 1ρία ΠαΥγεππα8, αἱ εχῖ[Ηπαπί ποηπαΙ, αο 

Ρο πιαπα απἱοππααε τ]ηείοτίρας βπη]ες αἆ εχκρ]απαίοπεπι 

1ρῇς παἰαπίαχ ἰοία νία αρειταηίοες, οπεπιαάπιοάσπι εἰῖαπι 

ΕΙ επαποϊῖαπε ΡΙαΐοπεπι ρετ Ιπάποίῖοπες ΡΙετιπι(άο ἆε- 

πιοηΠγα[ίοπες οοπ/{ίγαθτε. Ὠεπιοπβταίαπι Πααϊάεπι εΠ, ἴ]απι 

Ρετ[ρϊοιἰαἰ15 σταϊῖα Ί[ας Ἱπάιοίῖοπες α{αχρατε. Οπίοαπ(πθ 

Ισίτασ Ρ]ασπεσίε, ἴαπι Ἱπάπο[Ιοπ15 ἴαπα επεπιρ]Η νῖπι Ῥεγεῖ- 

Ῥετθς 15 Ρτορείαπι πἰτίαθηαε ογαίϊοπεπι αἀθαί α πορῖς α)ἲΡῖ 

ἀε[ομρίαια. ΆΝαπο εαἱεπι αἆ Ρτοροβίαπῃ τεγετίαπιασ Η][οο 

απ. Ἠρεῖς νετί[αίος Ἰοσίαα, πῖ απΠπ ας πο Ἠπειδᾳαθ 

ἀοουῖπιας αεοπταῖθ ]εσετ]ηί, αἆ [εᾳαεπίΙππω εκρ]απαίΙοπεπα 

αεοεάαηί 4παε Ργαεοεάεπ{ῖαπι α πορῖς επιο]εαίογαπι Πάεπαι 

{αοῖαξ, εαπι αἆ Πρίαπι Ρτοργεάϊαπωατ, Ὀί νετο ἰοῖα πιρῖ8 
το ἀϊ]λαοϊάο Ραϊεαῖ ηο 1ρίαπα τιπὶνεγ[απι [πα] εἲ [επιε] ἆε- 

Γεπρίατας, Γεὰ ΠρίΠ]αἰἴπι εκρ]απαίοπεπα Ιία Γδοίηχις [ω. 
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λὸ. 
’ . ) ” ” ” 

Ἀελτιον δὲ καὶ τὸ ἄνωδεν, οἷον κνήµης καὶ τῶν μηρών καὶ 
κι. , ” ς - ον. 

τὸ ἕτερον σκέλος τῷ ὑγιεῖ συνεπιδεῖν, ὡς ὁμοιότερον ἡ 
Δ ς ΄ 3 ’ ς , - ” 3 

καὶ οµοίως ἑλινυή καὶ ὁμοίως τῆς τροφῆς ἀποκλείηταυ καὶ 

δέχηται. ῥ 

.) ” ΄ . 

Την τῶν μινυθημάτων ἐπίδεσιν ὀλίγον ἔμπροσθεν ἆλ- 
’ ” ” - ” ”- 3” 

λοίαν εφη χρῆναι ποιεσθαι τῆς καταγµατικῆς. ἐν ἐκείνῃ 
ώ Ν { Ν - Δ 1 ς . - σ 3 ; 

7αρ προκειται, προς τῷ τὴν ἐπιρῥοην τοῦ αἵματος ἀνείρ- 
.”, ) ’ 3 - 

γεσθαι, ἔτι καὶ τὸ περιεχόμενον ἐν τοῖς πεπονθόσι µορίοις 
” π Π . -- υ -- ε , 

ανω τὲ καὶ κάτω διωῦεισθαι, πρὸς τῷ ἠσυχάξειν αὐτὰ μηδ 
- ’ . .) -” ” ’ .) 

ὕλως κινουµενα, δια γὰρ τῆς τοιαύτης ἕν τισι τελέως ἀφλέ- 

γμαντα γὲνέσθαι τὰ πεπονθότα μόρια" νυνὶ δὲ οὔτ᾽ ἀνείρ-- 

γειν τὴν ἐπιρῥοὴν τοῦ αἵματος οὔε᾽ ἐκκρίνειν τὸ περιεχό- 
µενον ἐν αυτοῖςς οὔτε ακίνητα Φφυλάετειν, ἀλλὰὼ τάναντία 

τούτων ἅπαντα πρόκειται πράετειν. τὴν οὖν ἐπίδεσιν, ὡς 
”, . ’ αν ὁ 3 Δ - ς ωά ΄ 

ἐφην, και προσῦεν αρξασῦαυ απο τῶν τινων γιών Ίρή. 

ΧΧΧΙΥ, 

Έγαε[ῖαι αµίεπι [μρεγίογεπι ραγίεπα, μὲ εδίαε εἰ Γεπιοτωπι 

Γπιμίφμε αἰίεγτωπι οτι οµπι [απο εΓµγο ἀεἰίβαγε, 910 

παϊϊως [τε αο Ῥεταεφμε εοπομῖε[εαι ρµγίεεγφιµε αἰἴπιεπιο 

Ρτο/αἱδ εαειιΥ ἰάφμε Γμ[εἰρίαι. 

Ῥαυ]ο [αρεχίαφ Ρτοπιποίαν]ϊ ρατίίαπι επιαοϊαίαταπη ἆε- 

Πραίίοπεσι α οαἰασπιαί]εα ἀἰνεγ[απι οοπ[ἰταεπάαπι ε{Γε, Ἠαεο 

επῖπα ρταείεπάτίς, αἱ [απςυ]ηῖς αΏῄασαπι Ῥτομιρεαί, ἀείπάε 

αἱ ουΙ 1 αΠεο[ῖς ρατήδας οοππείασ, πι Γασγ/απα πι 

ἀεογ[ηπι ἀείυτρεί; Ῥταείεγεα ιἱ 1ρίαε Ῥατίες ουΤε[οαπί 

ηεφαε Ρίαπε πιογεαπίας. Ἠα]αδπιοάϊ βαυῖάειι ἀεμραίίοπε 

Ρατίες αΏεοίαν ϱμ1ριςάαπι Ῥτοτίας αὐ ἸπΠαπιπηαίΙομθ [πίαΒ 

εχ/[ιΙ{Τε οοπΙἱηρίῖ, - 1]α νετο οοπ[γυϊίμς Ἠαπο ποια αί 

[απριυ]ηῖς αΠ]ακαπα ρτομῖρεαί πεφιε αἱ οοπίεπίαπι 1ρῇ9 ἴπ 

Ρατῖρις εναομεί Ἠεφιε Ἡωϊ ε85 Ἱπηπιοῖας ἰπεαῖας, πο τς 

15 οοηἰτασία οπιη]α [αοῖαί, Ἰίαφιε [α[οία, απεπιαάπιοάαπα 

[αργα ἀοουίμιας, α [αμῖς φαἱραςάαπι ρατίρας οχάϊεπάα εἰ. 
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, -” ᾿ ια) 3 ” -” 

πιέξζουσαν δὲ ιαῦτα τὸ μὲν ἐξ αὐτῶν αἷμα χρὴ ταῖς λελε- 
’ 3 ’ ΑΝ δὲ 3 ” , υ , 

πτυσμιέναις ἐκθλίβειν, αυια δὲ ἐν τῷ τελείως απολαύειν κω- 
, , [ή 

λύειν. ἐπὶ μὲν οὖν κνήμης ἢ πήχεος πεπονθότων ἑκανὸν 
πν . 3 -” υ 3 3 - -” - 

ο. ἂν εἴη τὴν ἀρχὴν τῆς ἐπιδέσέως ἀπὸ βῥουῤώνος ποιεῖσθαι. 

μηροῦ δὲ ἢ βραχίονος πεπονθύτων, αἀναγκαϊών ἐστιν ἀντι- 

κείµένον ἐπιδεῖν κώλον, ἐκ τῶν καιω μὲν ἀρχομένους, ἄνιόν- 
᾿ ” Ἁ / 3 ’ 

τας δὲ ἄχρι βουβώνος ἢ µασχάλης. [109] εἰ δέ ποτε καὶ 
’ - / ή ο ἰζ -- 

µεγάλως πῆχυς Ἠἢ κνήμη πεπὀνῦος, καθ ἑκάτερον ἔπιδεῖν 

οκέλος ἢ βραχίονα ἄμεινόν ἐστιν, ὡς ὁμοίως τούτῳ τὸ μὴ 
πἐπονθὸς σκέλος ὑπερκειμένου τοῦ πεπονθότος μέρους εἴθ- 

᾽ ωχ ” π 

γηται καὶ μὴ τρέφηται. διὰ τοῦτο οὖν εἶπεν, οἷον κνήμὴς 

καὶ τῶν μερών καὶ τὸ ἕτερον σκέλος τῷ ὑγιεῖ συνεπιδεῖν, 
ὣς ὁμοίως φησὶν ἐλινύειν, τουτέστι ἀργεῖν τὸ ἕτερον, σκέλος 

΄ ο Δ ” 5 » 

δηλονότι τῷ καιὰ τὸ πεπονθὸς μηρῷ καὶ ὁμοίως ἀποκλείη- 
ο) πα] ’ .] 3 Δ ’ -” ” 3 

ται. τὸ δὲ δέχηται διὰ τὸ μὴ βουλεσθαι της τροφΏς, ἄπο- 
, Ελ σος 1 5 2 , , 

κλείειν αὐτὸ τὸ ἐπιδούμενον, ὡς μηδ όλως διἐρχὲσθαί τι μὲ- 

ϱος αὐτής. εἴ γέ τις σφίγγευ γένναίως, αποκλείεται τελείως 
3 - ” ΄ ’ ’ 

εὐθὺς μὲν καὶ τοῦ νεκρωθῆναι τὸ μύριόν ἐστυ κίνδυνος. 

Βεὰ εαπι Ἠας ρατίες οοπηρτΙπεπίεπα εκ 1ρ[φ απϊάεπα [απ- 

δαΐπεπι αἆ εκἰεπααίας ραχγίε εΧΡΓΙΠΙΕΓΘ οροχ{εἰ, εδ {8πΙΕΠ 

Ρεηίίας εχλμαυτίγε ρτολμρεπάππι εΠ. Τρια ἀριασ απί οι- 

Ρίίο α[Ώεείο Ιάοπειπι {μετ αἳ 1ηραίπε αὐῖ αἷα ἀε]Ισα[το- 

πῖς Ρεϊποϊρίαπι ἀμοςιτθ. Όκιτο νετο αμῖ Ῥγασμίο α[εσίο 

ορροβίαπι ππεπηῬγαι ἀεν]πεῖτε πεοεΠανίαπη εἴ, 4εΙσαιίοπθ 

αμ 1π]ῖ ρατίῖρας Ἱπεερία εἰ αἆ 1ηραεπ να] αἶαπι πίᾳαε αᾱ- 

Γοεμᾶεπίο, 5ί φπαπἆο Ίαπιεα ομβίέα5 απί Πδία νεµεπιε-- 

ἴευ α[Ποίαίαχ, ρταε[ίαξ πίουπ(αε οχη5 γε] Ὀγασμίάπι 4ε[ρατε, 

απο Ἰμίο [πιϊΠίες Π]αείαπι οτας Γαρεγροβία Ῥατίε Ίαεί[α 

α{πιεμίο Ρτολαρεαίαχ πεφε πμτ]αίαγ.  Ιάοΐτοο ἀῑχιι Ηἱρ- 

Ῥοεγαίες: τπἱ νίαρ εἰ {επιοχαπι, Επππ]αυε ΠἴΕΥΙΠΙ ογ18 

“ομπι [81ο οχητε ἀεμρατε, υί ρατῖίετ, Ἰπυ]έ, εοπᾳτεί[σαῖ, 

1ά ε[ι οἰϊο[απι {1 αἰεγπα οτι, αἴηαο Ἰ]]αά αιποά α[εοίαπι 

ε[ι εἰ Ῥεταεφμε αἰπιεηίαπι Ππιεγορίαίασ. Ἰ]αά νετο, 1- 

ααε αλἰπηεμίαπα [α[οἱρίαϊ, Ῥο[α]ΐ, οαμῖα ᾳποᾷ ΠΠΕΠΙΡΣΙΠΙ ἆε- 

νἰποϊίασ, πολι απία αλμιεπίο Ῥνολήρετ, αἲ ππ]]α ρα 

1ρβας ρτον(αδ αὐμιλίαίαν, ΌΟιμοά {αι αμῖ νεμειπεπίες α- 
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εἰ δὲ καὶ μὴ γἐνοιτὸ ποτὰ τοῦτο, τὴν τροφῆν γὲ ον 

ὥσπερ καὶ τῶν κατὼ τὸν μηρὸν μορίων, οὕτω καὶ κατὰ τὴν 

ανήµην ἀφαιρήσέται. πρόκειται μὲν οὖν ἡμῖν οὐδὲ λεπτῦ- 

ναι τὸν μηρὸν, αλλ ἀναθρέψαι τὴν κνήµην. ἐπεὶ δὲ ὁ τῆς 

ἐπιδέσέως τρόπος ἄτροφώτερον τὸ µόριον ἐξ ἄναγκης ἐργά- 

ἔνται προσιέµενοι τὴν τοιαύτην βλαάβην ἄχρι τινὸς, εἶθ᾽ 

ὕστερον, ὅεαν 15η μετρίως ἐσχη σαρχώσεως 13) κνήμη, ποι- 

γὴν ἀμφοτέρων ποιούµεθα πρὀνοιαν. αἀποστῆναι τοιγαροῦν 

χρὴ κἀντατθα τῆς ἐξηγήσέως, οἰομένων αὐτῷ τῷ Λελεπτυ- 

σµένῳ μµορίῳ τὰ ὑπερκείμενα καὶ καθ ἑκάτέρον σκέλος ἔπι- 

χειρεῖν συλλεπτύνειν, ἕνεκα τοῦ κρύπτεσθαι τὴν ἐσχνόιητα 

τῶν ἠτροφηκότων καὶ μὴ κατάφωρον γίγνεσθαι, μηδὲ ἐξ- 

ἐλέγχεσθαι τῇ παραθέσευ τῶν εὐτροφούντων. οἳ μόνον γὰρ 

“Ιπποκράτης, αλλ οὐδὲ τῶν ἐπιτυχόντων ἰἑατρός τις ηξίω- 

σεν ἂν ἡμᾶς καλώς ἰᾷσῦαι, 

Πτῖπραξ, οπιπῖπο {εγτὶ 4 Ππιεπίυπι Ἱία Ῥτο]ϊβεβΙέ, πἲ ΄ᾳααπι 

Ῥτίπιαπα Ῥατίεπι επιοχῖ ρετίοπ]απη Π,.  ὉμοάΠ Ίου ἴαπάεπι 

ἨΟΠ οΡοτΙαίασ, αἰἰπιεηίαπα αμἰάεπι αἱ Γεπιογῖδ, [πο εἰ ρίας 

Ρατίΐρας οπιηίπο αι[εγείαχ, ἸΝορῖς ἰριίαν Ρρτοροβίαπι ε{ὶ 

ἨΠΟΠ ΤΕΠΙΗΣ εχίεηπατε, Γεὰ ερίαπι τ2ῇοθΓΘ, ΌὉμποπ]απι νετο 

ἀεἱισαἰιοπῖ5 ταἰῖο ΡαγίεΠι ΠΠΙΠΗΦ παἰτιίαπι πεοεῄῃατίο ε[ῃοῖῖ, 

Π]αδπιοᾶί ποχαπι αᾳπαπιάία απ ίπωαδς ἀεϊπάε απ πμι 

Ίαπι Πδῖα πιεᾷϊοογ]!αυ οΓπεπι ΠαὈιεσῖξ, ΟΟΠΙΠΠΙΠΕΠΙ ΠΙΓΙ15-- 

ααε οπγᾶπη εί ρτονἰἀεπίίαπι χηονθπηὰς,. Όμσατε Ἠΐο αἩὉ εᾱ- 

Σπα εχρ]απαίίοπε ἀ[οεάεπάσπα ε{ι, ααἲ εκι[Πηιαπί Ἠτρρο-- 

ογαίεπι Ίπιρετατε οπι εχίεππαία ρατίο [αρετροβίαπι αίᾳαο 

αἰίεγταπα οτας εκίεπιαχὶ, πε ρτασί]απα ραχίχηπι πιᾶοῖεθ Ο0-- 

οι] ἰείασ πεφαε 1π αρετίο Πί πεφιε Ρρτοβε παἰγΙίοχαπα ϱΟΠΙ-- 

Ραταίίοπε ἀερτεμεπάαίαν, Ίοπ επῖπι [οἶαπι Ηρροοταίες, 

1Π1Ο πεφμε γα]σατίαπα πιεάίοοταπι απίδαπο Ἰαο ἀε]Ιδαίῖοπε 

πο06 ῬΤτοῬε ππεἀεχὶ οεπ/{αεχ1{. 

αυ... 
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λε’. , 

Ὀδθονίων πλήδθει, μὴ πιέσει. 

Καὶ πρόὀσθεν ἤδη πολλάκις ἐκέλευσεν οὕτω πραττειν, 
΄΄ 3 - . .ς ] - , - 

ἐφ᾽ ὧν ανώδυνον ακριῤῶς ῥούλέεται φυλάττεσθαι τὸ ἐπι- 
ἡ ’ 

ῥούμενον. 

λοτ’. 
᾽ά , - ι) λ ὸ ’ Δ 9 { ’ 

νεέντα πρώτον τὸ μάλιστα δεόµενον καὶ ἀνατρίψευ χρώμε- 
, / ” ΄ 

νον σαρκούση καὶ καταχύσὲι ἄνευ ναρθήκων, 

Π1ρώτον εἴρηκεν! ἤτου κατὼ τὸν χρόνον ἢ) κατὼ τὴν 

ὀίναμιν καὶ κατὼ τὸν χρόνον ἤτου τῆς μιῶς ἐπιδέσεως } 

τῶν ἐφεξῆς ἀλλήλων παραβαλλομένων. . ἐπεὶ δὲ ταῦτα παντα 

εἰσὶν ἀληθδῆ, διὼ ποῦτο δῆλόν ἐστι τὸ λεγόμενον, εἰ μὲ ἄρα 

ταῦτα [110 ] παντα βουλόμενος ἡμᾶς ακούειν, οὕτως ἔγρα- 

Ψεν. ευὐθὺς οὖν ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς πρώτης ἐπιδέσεως, ἐπειδὴ 

ταύτην ἐκ πολλοῦ ποιεῖσθαι χρὴ, τὴν μὲν πρώτην ἐπιθολὴν 

ΧΧΣΧΥ. 

Γιἰπιεογμπα ΠΜΠΠΕΤΟ, ποπ ρτε[]α. 

Αίᾳπε Ίαπι απίεα [αερίμφθ Ἱπιρεταν]ί ῑἴα {αοετα, {π η]- 

δμ5 Ρίαπε γι]ί ρατίεΠι ἀε[Ισαίαπι οἴίτα ἀοἱογεπ {μεχί, 

ΧΧΧΥΙ. 
Τ,απαπάο Ῥγίπαμπα φμοᾶ ππακϊίπιε ἀεεεαῖ ἵμπα [γεείοπε φιαε 

6αΓπε ἱπιρίεαε, µιεπάο, ωμή με] μ[ίοπε οἴιτα [εγμίας. 

Ῥνήππαπι νε] (εππρογε γεὶ νἰγῖρας ρτοπιηοϊανῆ, ἜΓεαι- 

Ροῦε οιΙάετα αμῖ Ἠπῖας ἀε]ιραοπῖ ααἲ {εφπεπαπα Ππίες 

{6 οοἰἰαίατάπι,  Όυμία νετο Ίαεο οπιηῖα νετα Γαη, ρτορίετεα 

οαοά ρτοπηηοίαίας ἀἰλιοϊάινη εἰ, ΙΙ Γονία[ς Ίαεο ομιπῖα 

1χος ἀμίεἰ]ρενε νοἱεη». Ίία [οτἱρ{ενϊ,  Όμαπα Ργίπνααι ἐριαν 

ἵπ Ῥυῖπια ἀε]ίραίοιμεα, οομίαιι Ἠαπο ἀἰπίαας Πεγί οροείεῖ, 

ΡΥήπιαπα φαἱά ειν. Ππίεογαπα ἀπ]εοίοπευι Για ἱοἷσος Γεηαειεία 

6ΑΙ.ΕΝΌδ ΤΟΝ. ΚΥΠΙΙ, ΡΑΕ ΙΙ. δ] πα πα 
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τῶν ὀθονίων ἐρείδοντα, τὰ δὲ ἐφεξῆς ἀεὶ καὶ μᾶλλον ἀνιέντα, 
µάλιστα δὲ κατὼ τὸ τῆς ἀναθρέψεως δεύµενον κώλον, τει- 
Φανὸν ἂν εἴη. τὸ μὲν κατὰ δύναμιν πρώτον ἐπὶ τοῦ Όε- 

ραπἐνομένου μορίου λελέχθαι, τὸ δὲ κατὰ χρόνον τῆς ἐπὶ 

πρώτης ἐπιδέσεως. εἰ ὃ᾽ ἐπὶ πασών τῶν ἐπιδέσεων αλλή- 
λαις παραβαλλομένων ακούομεν τῆς ῥήσέως, ὁ νοῦς ἔσταυ 

- .. Δ Ν ’ ψ) ο” 

τοιούτος. ἑἐ: χατα τας πρώτας ἐπιδέσεις συνεπιδέοις τῷ 

ὑγιεῖ, πάντως παρέξει ποτὲ αὐτὸς γυμνοῦν αὐτό. τοῦτ᾽ 

οὖν αὐτὸ πρώτον ἐπὶ τῶν μαλιστα δεοµένων ἀναθρέψεως 
πράττειν καὶ δια τοῦτο μὴ καλώς τρεφύµενα, τοῦ ὃ᾽ αἵμα- 

τος ἐπὶ τὸ πεπονθὸς ἑλκομένου διά τὲ τῆς ἀνατρίψεως καὶ 
τῶν ἄλλων ὅσα σμικρὺν ἔμπροσθεν εἴπον, ἡἢ σάρκωσις ἐν 
αὐτῷ μᾶλλόν τε καὶ Θᾶττον ἐσται. τῆς μὲν οὖν ανατρέψεως 
καὶ τῆς θερμῆς καιταχύσεως ὕδατος αὐτὸς ἐμνημόνευσε, τοῦ 
φαρμάκου δὲ οὖκ ἐμνημόνευσεν, ἐπειδὴ τῆς χειρουργίας µό- 
νης ὠφελείας ἐνιαῦθα γινώσκε. οὐδὲ γὰρ τὸ διακινειν 
αὐτὰ μετρίως ἄχρι τοῦ μὴ κοπωῦῆνωι, παραλελειφθαι δὴ 
χρὴ δοκεῖν ὑπ αὐτοῦ. ἐπεὶ ὃ᾽ οὖν αὐεὺς ἐδίδαξε τὰ τοῖς 

νετο ϱεὰ Ῥατίε οπαθς τε[εοίῖοπο 1Πάϊσεῖ Ῥτοραβί]ε Γιεν, 

Ὑπτῖρης αμῖάεπι ἆᾳ Ῥρατίε οπταπάα Ργοπιποϊαίαπι εἶἴε 

ἴεπιροχε γετο ἆε Ρεῖπια ἀε]σαίίοπε,. Όιοά { 4ε οπιπῖρις5 

{α[οἷῖς ΠΡΙ πν]οεπι αἀμποιῖ ἰεκίμπι ρετοἰρίαπιᾳθ, ΏχΕΙ5 ΕΠΙ 

Ἠι]αδαιοάί, οἱ 1π Ρρτϊπιαϊς ἀε]Ιραποπίθαφ ομπι ΙΠίερτα ΡᾶΓΙΘ 

Ρατίεπι 4ποφιο αΠεοίαπι ἀενιηχεχίῖς, 1ΠΙεγάππι 8εΡεν 1ρ[8π1 

Ρατίεπι ΟΠΙΠΙΠΟ πιζαπάαπαι ργαεβεὈῖί, Ἠοο Ισίίαν 1ρ[απι 

Ρτίπιαπα ασεπάιπι ε[ῖ 1η 15 ροιππιαπι ᾳαας τε[αιγαϊίοηο 

ορις Ἰαβρεπί; ϱΠαΠπιοβΓεπι ΠΙΠΙ ΡτοῬε παϊπυηίαν. Αί 

απσπα [απσιῖς αἆ Ρατίεπι α[Πεοίαια ἴαπα Γποίῖοπε αἰἰταλῖίασ, 

Ίάπα αλῖδ ᾳπας ραμίο απίε ἀἰκίπιας οατο Ιπ ἀρία ἵππι 11Ρε- 

τα]ῖμδ {μπι οε]ετῖις ογεαβΙτιγ. Ῥοπτο Ηἱρροογαίες εἰ {π-- 

οἰΙοηες εἰ ρεγ[ι[Πομες αηιᾶθ οα]]άαε ππεπιϊη]ί, Πο ἵαπιετ 

πιεάΙοβπεΠί1 πεπιϊη]ΐ, αποηίασι Ἠῖο ολ]γαγσίας [ο]ῖας αδπο-- 

[οί ρταεβάϊία. ΎΆεφιε επἶπι ρτο[εοίο εχἰ[πιαπάσπι ε[ι αὓ 

εο Ργαε[εται [αι Γμ1Πε, ρατίες Τρίας πιεάιοσείῖει ποη αᾱ- 

υ[αιε Ἰα[Πιπάίπεαι ῥτοπιονειιάας εἰ. Οπαπάοφαϊάεια ἆἷ- 



ΚάΤ’ ΙΠΤΡΕΙΟΝ ΒΙΒ4, ΣΠΟΜΝΗΜΑΙ.  ϱἱ6 
Εὰ. Οµατι. ΧΠ. [140.] Εά. Ρα[. Υ. (705.) 
διδασκοµένους ὀμογενῆ, τῇ δὲ ἀνατρίψευ Ἀίνησις ἅπασα τῶν 

ατροφούντων ὁμογενής ἐστιν. ὅπου δὲ καὶ Θάτερον σχέλος 

ἐλινύειν ἐκέλευσεν, ὁμοίως τῷ κατὰ τὸ πεπονθὸς κπῶλον 

ἡγιεῖ µορίῳ, δλῆλός ἐστι τῷ ἀνατρίβειν αξιῶν κινεῖσβαιν 
δυνατὸν γαρ ἐστι πῆχυν ἄνευ βραχίονος κινεῖν καὶ κνήµην 

ἄνευ μηροῦ, Θεραπείων ατροφίαν, οὐ χρήξει ἀκινήτου πή- 
χεος καὶ κνήµης. ἐπίσταται γὰρ οὕτως ἐκ τών ὑποκειμέ- 
νων ἅμα τῇ κινήσει θεραπευόμενα. τῆς δὲ ὁδοιπορίας αὐ- 
τῶν διὰ τῶν πεπονθύεων γινοµένης ἐκεῖνα φθάνει προαπο- 

λοῦντα. καὶ γὰρ ταῖς ἀνατρίψεσι καὶ ταῖς πιττὠσεσι καὶ 
ταῖς τῶν Θερμαινόντων φαρμάκων προσφοραῖς πλεονεκτεῖ. 
µέγιστον δὲ τεκμήριον ἔσταυ σοι τοῦ θΘερμαινομένων τών 
ακρωτηρίων ἐπιρῥειν αἵματος κωλοις πλέον ἡ γιγνομένη 
κατ αὐτὰ θερμύτης καὶ ἐρυθρόεης. τελέαν μὲν ήδη τού- 

των ἔχεις τὴν {ασιν, ἐμοῦ προστεθεικότος ἐπείνοις ὢ Ίππο- 

κράτης εἶπε καὶ τὴν τῶν θερμαινόντων φαρμάκων προσφο- 

ρν, ἓν ᾧ γένει καὶ ἡ πἰτιωσίς ἐστιν. ὁ δὲ /πποκράιης οὐκ 
ἐμνημόνεισεν ὅλως ἐν πούτω τῷ βιβλίῳ φαρμάκου, καΐτου 

[αἴρι]ος εα ἀοοιμί Ύαε Γαπὲ ε]αδάειη Ρεπετῖ εἰ πιοίπθ 

οπωηῖς επιαοϊαίατιαπι ραγίππι {ΠΙοοπθ οοποϊϊαίας αἆ 14 ρε- 

Ὥμς [ρεοίαἰ, Έμαπι νεγο εἰἶαπι ος αἰἴεγυπα ρεταεῃιο ασ 

Ιπίερταπι α[Τεοἰῖ πηεπιργί ρατίεπα οαἱείοετε ]α{[εσ]ῖ, πικηΙ{ε[ία 

οεη/[αῖί {γοίῖοπε πιοίαπι οἰεπάμπι εῇε, Ειεγὶ παπητε Ρροίε[ι 

Ἠσπεγαπι αβΡίᾳἁε Ὀγασμίο εἰ ἠΠπρίαπι αβθ[αιιε {επιογθ πιογεγῖ, 

Οἱ πιασῖεὶ πιεάείΗχ πεφιιθ Ἠππιθτο Ώθφαθ ία ἸπιπιοβίΗ 

ορια Ἠαδεῖ; ροῇαπί επἶπι Ἠαεο Πα εκ Γαρροβίΐ9 οππα πλοία 

ουγατ. Όσαπι απίεπῃ ϱοΓαπι νῖα ρε; αΏεοίαφ Ρατίε Ρτο- 

οεἀα!, 1]]α αἴιαε απίε ρετιίπτα [απ ργαεοοοαραῦί, Εἰεπῖηι 

{ιοἰιοπῖρας εἰ Ῥϊοαϊιοηῖρας εἳ οα]είαοΙεΠί1απα ἨιεάΙσαπ]ειι-- 

Τοταπι αβρροΠιοπίραφ Ῥταενα]εί αγ νΙπῖρα. ΕαγίπιΠι 

γετο {[αμρι]ηῖς αἆ πιεπιῦγα «οπΏπετε εχἰτειηῖς Ῥαγίβας ϱὰ- 

]είαοίιῖ πιακίπιαπα ΠΡΙ επί Ἱπάιοῖαπι οοΠοΙἰαία5 1Ρ1 «8ἱοχ 

εἰ τµρου, Εετ[εοίαπι ααϊάεπι οχυπα ουτα Πο ετα Ίαπι Ίλθες 

Ἠ16 α πο αἀάποις ἆπαε Ηρροσταίες Ῥτοπιποϊανιί εἰ οαἱε- 

{αοἱεπίίαπα πιεάϊοαπιεπίογαπι αἀπιοίίοπθπι, ευ]5 6ειιεΓῖς ε{[ὶ 

Ρϊσαϊῖο. ἨΗἰρροσχαίεθ απίειη Ἴοο ἵπ ήχο πιοΙζβηεῃ {ἰ 

Ν µα τα 
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μνημονεύσας ἐγίων παθῶν, δεομένων τῆς ἐκ φαρμάκων ἰά- 
σέως, ἐν οἷς ἐἔστι τὰ ἐκχυιμώματα καὶ τὰ στρέμματα καὶ 

τὰ σπόσµατα. διότι μὲν τὴν κατὰ γειρουργίαν ὠφέλειαν 

ἐν αὐτῷ φυλάξαι προὔθετο καὶ ταύτην οὐ πᾶσαν, ὡς ἔφην, 

ολλ᾽ ἀναγκαιοτάτην τὸ καὶ γρήσιμωτάτην τοῖς ἀρχομένοις 

µανθάνειν την τέχνην. 

λδ’. 

[11] (τοι) Τὰ δὲ ἑρμάσματα καὶ αποστηρίγµατα οἵον 
στήθεῖ, πλευρῆσι, κεφαλῆ καὶ τοῖσιν ἄλλοισιν ὅσα τοιαῦτα. 

τὼ μὲν σφυγμῶν ἕνεκεν, ὡς μὴ ἐνσείηται, τὰ δὲ καὶ τῶν 

διαστάσεων τῶν κατὰ τὰς ἁρμονίας. ἐν τοῖσι κατὰ τὴν 

κεφαλὴν ὀστέοισιν ἐρεισμάτων χάριν ἐπί τε βήχέων 
πταρμέων {ἢ ἄλλης κινήσεως, οἷα τὰ κατὰ θώρακα καὶ 

κεφαλὴν αποστηρίγµατα Ἰίγνεται, τουτέων ἁπάντων αἱ 
3 3 . ’ .” 3 ’ ΄ λ . Ν ’ 

αὐταὶ ξυμμετρίαι τῆς ἐπιδέσεως. ᾖ3ἱ μὲν γὰρ τα σίνη 
, ; ε ’ η αν . ε Π 

µαλιστα πιξζειν, ὑποτιθέναι οὖν εἰρίον µαλθακοχγ, αρμο- 

Ρ]απε ποἨ ππεπηπῖξ, εἰἴαπῃ ποππυ]]ος αΠεοίμς ΟΟΠΙΠΙΕΙΩΟ-- 

τανετῖί, οαῖ πιεάϊοαπιεηίογΗπα ορ6 πιεάε]απι Ρροβυ]απί, ἴπ 

4πογιπι Πἳππετο Γαπί Γυρί]]αίίοηες, Ἰαχαοπες, αναΠίοηςς. 

Οιαρτορίες 1π 1ρ[ο παί]επι ελΙχγατρίαε ΡραΓίεπη {εγναγε ῥγο- 

Ρο[αΙ:, Ἠαήσφιε ΠΟΠ απϊνεσ[ανη, αί ἀῑχί, Γεὰ ατίεπι ἀϊ[εενα 

ἀποῖρίεη άρα ππακίπῃπε πεοε[[ατίαπι ἆο υα1[Ππαιαπα, 

ΧΧΧΥΙΙ, 

Ἐμ]είππεπία ῬοΥΓο αε [αδί]ίπιεπία φε]μὲε μεειογί, εο[ε5, σα-- 

Ρε εἰ Δῖ Φφμαεεμφιε [ωπί [εμ]ιοηηοᾶί, εειεγὶς αἀππονεπᾶα 

{μπε Ῥατεῖπι φμίάεπι ρμ]Γμωπι ρταξία, μὲ πε εοποµεία- 

εμγ, Ρατιῖπι νεγο ει οὐ ]ωποίμγαγμπι ἀἰ[ίαπιίας πι εαρῖεῖς 

ο[[δμς [ιγπιαπᾶαο. -4ά εμ[ηι αμίεπι εἰ [εγπμίαπιεπέμήη 

αμι αἰίαπι ΤΠΟΙΙΟΜΕΙΑν οαµαἰία ελογαεὶ «εἰ εαρὶ [αδιῖ- 

πιεγία αζπιουεπιμγ, ἵπ ομῖδως οπιπίδως εαεᾶεπι ἀε[ίρα- 

εἰοπὶς «ρπηπποᾶεΓαείοπες [εγναπᾶαε [ωπ. Όμα παππφιια 

Ρατιε ἰαε[ιοπες [μὲν ππακῖπιε οοππργπεπάµπα ε. δαδ- 

Γἱείεπάα ἐρίιμγ [αμα πποἰές φµαε α[[εοιμὶ «οπβγµαι. Έα 
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ζον τῷ πάδει, ἐπιδεν δὲ μὴ μᾶλλον πιεξεῖντα ἢ ὥστε 

.) .) 9 ’ - « 

τοὺς σᾳυγμοὺς μὴ ἐνσείεσθαι, τάς τὲ διασιάσιας τῶν αρ- 

μιονιῶν ψαύειν τὼ ἔσχατα ἀλλήλων, μήτὸ αμαὶ τοῖσο 

πταρμοῖσο καὶ βηξὶν, ἀλλ ὧστξ απυστήριγµα ἑέναι καὶ 

μήτε αναγκάζηταυ μήτὲ ἐνσείηταυ. 

Εκ μὲν τοῦ μὴ κελεύειν αὐτὸν Πρεῖσαθαυ 3 πιέχθαν 
τὴν ἐπίδεσιν ἐπέ τὲ παρἐθῥαμέγων καὶ περιβαλλομένων ἔξω- 
Θεν, ὁμοίως εἰθηκέναυ καὶ περὶ τῆς ἐπιδέσεως αὐτῆς, ἓν 

διὼ τῶν ὀθονίων ποιούμεῦαν δῆλον ἦν τῆς ἑρμάδειν φωνῆς 
τὸ σημαινόμενον ἀπὸ τῶν ἑρμάεων εἰληφῶὼς, ὡς καὶ ὁ ποιη- 

τὴς μνημονεύων εἶπεν. 

δν αμ -. 
ὑπὸ ὃ Ίρεον ἕρματα νηῶν. 

. ’ ο] η -- Ἅ ’ ὡς οι δὲν διαφέρων Ἠἢ ἐρείσματα εἰπεῖν ἢ στηρίγματα. «φαί- 
νεται δὲ πολλάκις μὲν κεχρημένος τῷ ἑρμάξειν ἐπί τὲ τῶν 
3 ’ ” ΄ 

ἐπιδέσμων καὶ σπληνών καὶ παρερµάτων, σημαίνων τὸ γε 

φετο ἀεἰίραιιοπε μµιεπᾶ τι 4µαε Πο απιρἰίμς εοπιργίπααε 

όµαπα µὶ πε ρμί[ως εοποµείαπέµγ αμῖ ]ωποιμΓατμῖι αῑ[ίαπ- 

ιίαε αἆ επτίγεπια Γε ππμίμο οοπεϊπβαπὲ πεφμε οἶγεα /εχ - 

πμµίαπιεπία εἰ ἴμ[]ε ρατιες α[}εειας αριιατὶ ρεγµιύεαί, 

/εά ια [ἑαῦ:ήπεπίο [ὲν μὲ πεφµε εοβαΠΙµΥ πεφµε 6ΟΝ- 

ομια πμ. 

θπαπάοφαϊάεπαι Ηἱρροεγαίες πειτε Ιακατί πεαθ ΟΟ0ΠΙ-- 

Ριπιϊ ἀε]ισαίίοπεπα Ἱπρεταί, ἴαπ 4ο αἰζαίῖ {μπι εχίεγΙτι8 

ορνοἰα[16 {α[οιῖ ρεγαεπε αο ἆε 1ρ[ᾶ ᾳ πάσι εκ Ηπίείς ϱ0/1- 

Εταῖπιας ἀε]δαίίοπο Ιοηασίας ε[ι. ἨΠϊπο οοηβαϊ ἀρίαπι ἃ 

{μ]οίχε νοςαβρα]ο {αἱοϊπιεπίοχαπα ΠραϊΠοθίαπα  Γαπιρβ[ο. 

Οπέπιαἁπιοάμπι εἰίαπι Ρροεία΄ πιεπιοχίαε Ρρεοβῖάς: 

δμδαάμεμπε [μίογα εαγΠΙδ. 

Θἱατε αιί {υ]εἰπιεπία αὐί Εγπιαπιεηία εαπι ρτοία][[ο πἴμι! 

ἸπίεχεΙ, Ὑιάείας απίεπι πιπ]ἰἰοίῖε5 ϱωϊάσπι Ἠαο νοςε Γι] - 

οἶχε υ{ας ε[ε εἰ ἵπ [α[οιί εἰ 1 [ριεπὶῖ εἰ Παρί] πιεη(ἷς 
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Κά, Οματῖ, ΧΗ. [ή 419.1 Ε. Ῥαῇ, ην (704.} 
στηρίζειν. ΊἼκουσαν δὲ κατα πάσας τὰς ῥήσεις τοῦ ἑρμαζειν 

οἳ ἑξηγηταὶ ταὐτὸ σημαινόμεγον, ὅπερ κκ τοῦ στηρίξεσθαυ " 
αλλὼ νῦν γε φαίνεται γράψας ἐφεξῆς ἀλλήλων τὰς δύο φω- 
γὼς, τήν τὲ τῶν ἑρμασμάτων καὶ τὴν τῶν στηθιγμάτων, 

ἐνδείκνυσθαι διάφορον ἐξ αὐτῶν τι σήμαίνεσθαι, μή τις οὖν 
ἑρμάσματα μὲν ὠνόμασε τὰ κατὰ τὴν ἐπίδεσιν αὐτῶν ἕνεκα 

τοῦ φυλάττεσθαι τὸ πεπονθὸς ἀλίνητον, ὑποβαλλόμενά τὲ 

καὶ περιῤαλλόμενα οὐ μόνον πρὸς τας μὲν πρώτας ὑποδε- 

σµίδας ἔχοντα καὶ ἄλλας τινὰς χρείας. ἀλλὰ καὶ τὴν τῶν 

ἑρμασματων, εἶθ ἑξῆς τοὺς σπλῆνας ἑρμάσματα καὶ αὐτοὺς 
ὄντας οὐ µόνον τοῦ κατάγµατος, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπιδέσμων, 

εἶτα τοὺς ἔξωῦθεν αὐτοις περιβαλλομένους ἐπιδέσμους κατὰ 
τοὺς νάρθηκας καὶ τὰ παρέρµατα. πάντα γὰρ ταῦτα τοῦ 

χρατεῖν ἕνέκα τὰ ἐποβεβλημένα περιτιθέμενα τὴν [112] 

τῶν ἑρμασμάτων ἔχει χρείαν οὐ πρὸς αὐια µόνον, ἀλλὰ καὶ 
πρὸς τὰ κατάγματα. αποστηρίγματα δὲ δοκεῖ µου λέγειν 

ὕσα χωρὶς ἐπιδέσεως ἔξωθεν ὅλῳ τῷ πεπονθὀτι µορίῳ πα- 

θατιθέµενα ἐκ δεξιὼν 1 αριστερών Ἠἢ κάτωθεν ἢ ἄνωδεν. 

{α]οϊομαϊς ᾳααε Πππιατο Πσηϊβοαϊ, Ἰπ οπιπίρας ααίεπι ἴεκ- 

επρας Ππ[ετρτείες Γαἱοῖτε εἰ βγπιαγε ε]αδάεπι Πσαϊβοαίϊοπῖβ 

ε/Τε ἁοοπογαπί, Ύετιπι ἵαπιεπ Μο ασηο[οιίας ππίπα [ετῖε 

Γιρ[ογιρία ἆπο Ἠαεο Υγοσαβρι]α ἴαπι {α]οϊπιεπία ἔαπι Πγαιᾶ- 

π]οηία Ἱπ(ῖσατε οφα]άάαπι εκ 19 ἀϊῑνετ[ααι Πσαϊβοατ, Ίιαπα 

16 Ισίίαν {αἱοϊπιεπία ποπαϊπανϊϊ 4ααε α 1ρίοταπι ἀε][σαίίο- 

πεπι ματς α[[εοίας, 1ΠΠο Εἱ]5 ἴπεπάαε ρτα[ῖα εἰ Γαβ[ευ-- 

παν οἳ οργο]ναπίπτ: Ῥγίπιο αιἶάεπι {β[οἱαδ αἴιαε Ργῖπιαθ 

ἀμ]οιαπίας εἳ ος ᾳποδίαια π[ας Γογμμηίασς ἀεϊπάο [ρ]ε- 

ηῖα Ύαο εἲ 1ρ[ία {αΠΕ, ἨΠΟΙΝ πιοάο {γαοίαταςε, Ύετααι εἰἶαπι 

Γα[οἴαγαπι Γαἱοϊπιεπία, ῥρο[ίεα {α[είαδ ᾳπαρ 1ρῇ5 εκιεγίαΒ 

{ετα]ῖς Γαρετιη]οϊαπίας οἳ Ῥαππϊομ]ο. Ἠαεο επῖπι οπηηῖα, 

υἱ οοπ{πεαπί Ύπαε απίε Ἰπγο]αία οἰτοαπιροπαπίας, {α]οὶ- 

ΠΙΘΠΙΟΓΙΠΙ Ἠ ΓΙ ορ Ηποηῖς, Ἠηοπ εοτΙ!π ἀυπιίαχαί, Γεὰ εἰ 

{γαοίυταγηπι ταομε, Ύετυπα Παδπιεπία πμ νἰάείιισ 

4ΡΡε]]ατο ϱΠαεεύ(ὺε οἶἵχνα ἀεΙραίίοπεπι α[εοίας Ραγίῖβ 

ππϊνετίαε {ογῖς αἀπιονεαπίαν εκ Πηίβτα αιιί ἀεχίτα ρατίε 

αυἳ [αρεγῖογί τε] Ἱπ[ετίοπ,. ΔΑ πππο Υοσο Γμρετίοτεπι εἴ 
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Εά. Οµατι. ΧΠ. [19.1 Εὰ. Βα[. Υ. (704:) 
ὀνομάξω δὲ νῦν ἀἄνωθέν τὲ καὶ κάτωθεν, ὡς κατὰ μῆκος 
ὕλου τοῦ σώματος. ἐν γὰρ τῇ κατὼ τὸ πάχος αὐτοῦ δια- 
τάσει τὸ μὲν ὑποστηρήμαια κά(ω εἰσὶ, τὰ δὲ ἐπεμβλήματα 
πάντ ἄνωθεν ὑποῖ ἄττα. στηρίζεται δὲ τὸ μὲν ἄκρως ἐνίοτᾶ 
περιϊστάµενον κάτωθεν, ὁρθὸν ἄνωθεν. κεφαλὴ δὲ προσκε- 
φαλαίοις τὲ τισι καὶ ὑπαυχενίοις ἐρίοις τε καὶ ῥάκεοι µα- 

λακοῖς. καὶ σωλῆνες δὲ καὶ παρατεθέμενοὺ τοῖς κατἐαγόσὸ 
σκέλεσιν ἑκατέρωθεν στηρίγματα ἂν εἴη. τὸ ὃ᾽ ἐντιθέμε- 

νον εἰ τὴν µασχάλην ἔριον σερογγυλον, ὅταν ἐκπεπτωκὸς 
τὸ κατ ὦμον ἄρθρον ἐμβαλλόμενον ἐπιδῶμεν, ἐγχωρεῖ προσα- 
γορεῖειν ἑρμάσμαιά τὲ καὶ στηρίγματα, διὼ τί δὲ ἐπιδεῖ- 
ται καὶ αὐτὸ καθ ὕπερ τι µέρος 7ίγνεται τῆς ὅλης ἐπιδέ- 

σεως. ἕρματά γε μὴν ἔξωθεν ἐπιτιθέμενά τὲ καὶ παρατι- 
Ὀέμενα δώρακι καὶ κεφαλῇ στηρίγματα μᾶλλον, ουχ ἑρμασματα 

αλητέον. ἐπενοήθη δὲ ταῦτα τοῖς ἰατροῖς διὰ τὰς ἀναγκαίας 

πινήσεις τῶν μορίων, ἑνίας μὲν κατὼ φύσιν οὔσας, «ὡς 

ἄναπνοὴν ἐπὶ τῶν κατὰ Φώρακα σφυγμῶν καὶ μµηνίγγων, 

ἑνίας δὲ παρὰ φίσιν ὡς βῆχα καὶ πταρμὸν καὶ λυγμόν. 

1Π{6ΓΙΟΓΕΙΑ ρτο ταίοπε Ιοηρια]αῖς οογροτίδ, Ἱηπ ϱα Πααῖ- 

ἀεπι ἀἴπιεη[οπε αππε οογρι]επίῖαα Πέ ταίίοπο Γαρ[ταία 

ηπίάεπι αὖ Ππ[εγίογε ρατίε {απί, Γαρεγιη]εοία νετο αια]α- 

εαπααε Επί α Γαρετῖοχῖ, Τηίεγάππι γετο αμοά γε]επιεπίει’ 

αὓ 1π{εγιοχὶ οἰτοιπιάαίατ, 1 τεοίαπι α Παρετῖοτὶ επὶραγ. 

Οαραί απἴεπ ρυ]ν]ηῖς, οεγν]σα]ίθις, ]απῖθφ Ῥαηηΐς πιο]]ῖ-- 

Ῥας. “Ταδϊ εἰἴαπι ἀταςίῖς οἴ]ρας αἴτίππαπε αἀπιοι Ώγπια- 

πιεπία οπαεάααι Γαπῖ, ῬΡί]απι γετο εκ Ίαπα ρβ]οροία Γαῇ 

ακί]]απι Ἱπιροβίαπα, αππι Ἠαπιετὶ ατίου]ας εχοἰἀετῖῖ, ασ 

Ἱαρα]ίαπ ευπα ἀεΙρασας, ]οεί εἰ Γα]οϊπιεηίαπι οἳ Πγπηᾶ- 

πηεΠ ΙΙ 4ρρε]]ατε,. ΕΙ Ίάεο ἀε[μσαίας, αἲ Ἠοο 1ρίο ενα- 

ἀαί ῥρατς ἀεμραιϊιοπῖ ππ]νεγ[αε, ΌΏπαεομηππε {αἱοϊπιεηία 

ΡΤο[εοίο Γοχἱς ἴαπι Ἱπροβία ἴμπι αἀπιοία ἰποταοὶ εἴ εαρῖ!], 

Πγιπαπιεπία πιοσῖς ο απ Γαἱοϊπεπία νοςαµμάα ΓαΠίε. Ἠαεο 

απίοπι ἃ πηεά]είς εκοορ]ἰαία [απέ Ρτορίες πεοε[Ἰαγίο ραι- 

ἶαπα πποίας, απογάπῃ ΠοπΠαΗΙ Γεουιπάσπι παίαταπι Γαμΐ, υί 

γα[ρίχαἰ1ο 1Π {πογαοῖ ππεπίησααί ρυ]βρας, Νοππα{ νετο 

οοπίτα παίητασα, αἱ (μι, βεγηπἰαπιεπίαπα, Εορυ]ίας εἰ 
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ὥσοι δὲ ἐν τοῖς φλεγμαίνουσι µορίοις γίγνονταν σφυγμοὶ καὶ 

προσέτε κατὰ τὰς κεφαλαλγίας τας σφοδρας ἐν ταῖς κατὰ 

τοὺς κροτάφους ἀρτηβίαιο. παὶ παλμοὶ δὲ πολλάκις μὲν ἐφ᾽ 

ὑποχονδρίων γιγνόμενοι, ἔστει ὃ᾽ ὅτε δὴ καὶ κατ ἄλλα µό- 

θια στηριγμάτων ἐδεήδη, καὶ τά γε στηρίγματα ταῦτα ποιη- 

τέον, ποτὲ μὲν αὐτὰ µύνα, ὡς ἐπὶ τῶν κατὰ τοὺς µροτά- 

ᾳοὺς ἀρεηριών, ἐν κεφαλολγίαις σφοδραῖς Ἠ τῶν κατὰ ὑπο- 

χύνδρια παλμῶν τἢ τραυμάτων αἱμοθῥαγίαν απειλούντων, 

ἐνίοτε δὲ ἔριον ἐπιδέσμῳ περιλαμβάνοντες ἁπλῶς, καὶ χωρὶς 

δὲ ἐπιδέσιων ἐνίοτὲ στηρίζοµμεν. ἐρίῳ: τὲ στηρίζοµεν τὰ 

κατὰ θώραμά τὲ καὶ αὐχένα καὶ κεφαλὴν ὑπαυχενίοις τὲ 

μιαλακοῖς καὶ σακκίοις κούφοις κέγχρον θερμὴν ἔχουσιν, ὅταν 

ἅμα πιριαθῆναί τὲ καὶ στηρίζεσθαι δέονται, µασχάλην δὲ 

μαὶ νῦν ἐκπεσοῦσαν καὶ ἀνατεθεῖσαν τοῖς µαλακοῖς ἑρμά- 

σµασιν ἐγίοτε στηρίζοµεν. ἐπεμβληθεῖσι ὃ᾽ ἐνίοτε στηρίζο- 
μεν ἔξωθεν ἁπολοῖς στηρί/µασι. κοινοῦ τοίνύν ὄντος σκο- 

ποῦ τοῖς ἰδίως ὀνομαζομένοις ἑρμάσμασι καὶ στηρίγµασιν 

µταείεγεα Ρεν νοµεπεπίε οαριῖθ ἆοἱογε 1π ἴΕΠΥΡΟΤΗΠΙ 

ατἰεγής, εἰ ᾳπαα ρα)ριίαίῖοπες {γεφπεηίῖας 1 γροςµομἆν]]ς 

οὐοτίμηίν,  Δοοϊιι εἴϊῖαπι Ππίεγόπι εἰ αἶίας ρανγίες Παρι- 

Ἰπιεη[18 1μάΐρετο, αἶηιε Ίαεο Παρ]πιεπῖα οοη/[γαεπάα [απΐ, 

Ἰπίετάαπι ἀρία [ο]α, αἱ 1π ἴδπιροχάπι αγίεγδ Ρρες Υε]ε- 

ππεηίες οερ]α]α]σίας ααῖ Ἠγροςἱοπάτίοταπαι ρα[ριίαἰ{ομίριιβ 

αμί νυ]πεγίρις Ἰαρπιογγλασίαιη πηϊπαπίρας» ἱπίετάμπι νεγο 

Ίαπαπ {[α[οία οοπιρτεμεπάΙπιαδ; ΠΟΠΠΜΠΩΙΙᾶΠΙ εἰῖαιιπ οῖγα 

{α[εἶας [Ππαρ]]οίει. Βγπανλας. Εἰππαπηας φἰάεπα {]λογασεπι 

εἰ οενίοεπι Ίαπα εἰ οαριῖ πιο] ανα ρα]ντηῖ ααἲ 1ενίρια 

{αεσι]ῖδ οαά πι παπι οοπΗπεΠ δα ἡΡδί Πγπιαπάαι 

[πα]. εἰ {ονεπάαπι εἴ, Μαχί]]απι γετο λαχαΐαπι τεροβίαπα 

ππο] δας. {αἱοἰπιεπίϊς οχίεγ]ας αἀπιοί] Ππίετάιπι Πγαιαπια8. 

Ομ ἱ1 εΓΡο Γαοϊππεηία εἰ Πππιαπιεμία ρταεοῖραθ ποπηαία 

οοΙΠΙεπα {οοραμα [οτιαπίας, Ίατο δεί Ἠα)αςδ ΙΠίεΓρΥε- 

{ε5 ΠΠ εἰ ἰάεπι αὐ µίτοφαο ββη]βοατί ραἰαμί, Χο ᾳμο- 

ᾳπε ἀρῇ πιπ]οί]ες Ἰη[οε ποιαϊπῖρης οἴίτα ἀ1ογίπιευ ΙΓ. 

19 αιιίεπΙ οοιηπιμηῖς, «άεπι Ραπίο απίθ πεπιογανῖ, [οοριιθ 



Κατ ΙΗΥΡΕΙΟΙΝ ΡΙΒ 1. ΣΠΗΠΟΠΝΙΗΠΗ 4 Τ. 0ο 

Εὐ. Οἶατι,. ΧΠ. [115. 119. ] Εὰ. Βα[. ΎὙ. (704.) 
2- «/ 3 2... ΄ Ν ς' 3 υ ” ., 

εἰκότως. οἵ τ΄ ἐξηγησάμενου τὸ βιβλίον ἓν ἐξ αμφοῖιν οἵον- 

ται σηµαίνεσθαι καὶ ἡμεῖς αὐτοὶ πολλάκις αδιαφόρως χρω- 

µεθα τοῖς ὀνόμασιν.  ὁ δὲ κουνὸρ σκοπὀς ἐστιν, ὃν ὀλίγον 
- .. . « ͵ Ἡ υ /͵ 

ἔμπροσῦεν εἶπον, ὅπως ἐν ταῖς πινήσεσι μὴ σείήιαυ τα μό- 

θια. διαφορᾶς μέντοι τινὺς οὔσης ἐδικῆς, ἣν ἄρτι διῆλθον, 

ὕταν ακριῤολογούμεῦαν στηρίγματα μὲν ἐροῦμεν ὅσα τῆς 

ἐπιδέσεως ἐξωθέν ἐσειν, ἑρμάσματα δὲ τὰ και αὐιὴν ἐκεί- 

νήν καὶ οὕτως διοριούµμεθα, τὰ μὲν τοῖς ἀναγκαίως κίνου- 
’ 3 -- ͵ » ” ἀλλ α 

µένοις µορίοις, ὦν ταῖς κινήσέσι παύειν οὐκ ἐστιν ἐφ ἡμῖν, 

στηρίγματα καλεισθαι, τὰ δὲ ἐν τοῖς ἀκινήτοις ἑρμάσματα. 
, ο - - 9 :ς » ’ ] 

σκέλοφ μὲν γὰρ καὶ χεῖρα κενεῖν ἐφ αμῖν ἐστι, Ῥωρακα δὲ 

καὶ μήνιγγας ουκ ἐφ ἡμῖν. καὶ παλμὸς ἕν τινε µορίῳ }ι- 
3 3 μμ .] ια, .ς « Ἀ Ν Ἂ, 

γνόμενος οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν ἔσειν, ὥσπερ οὐδὲ ῥὴξ ἢ πταρμὸὀς Ἡ 
Ν ., Γ ν ὶ ” [ 3 .. Γ ’ 

λυγμὸς καὶ ὃ το μάλιστα δυνατὸν αντέχὲιν αὐτοῖς ἐπὶ χρό- 

νον ἱκανὸν, ὡς μὴ /ίγνοιο. βιάδεται γὰρ ἕστερον ὅταν 
ἰσχυρᾶς. σχῇ τὰς γεννώσας αἰτίας αὐτῆς καὶ μύνοις τοῖς 

[110 ]. καρεερικωτάτοις δυνατὸν ἀνδροσιν ἄντισχεῖν τὲ καὶ 
, . κ ςἡμώςς. επε 

κωλύσαι τὴν 7ένεσιν αὐτῶν φαίνεται. καὶ αυτὸς δὲ ὁ {π- 

εί, υἱ ρατίες 1 πιοίῖβας πα]ηίπια οοποπἹαπίαχ. θεά παπα 

Ῥτορχτίηπι φαοάἆσπι, αποά ρτοκίπιε ἀεο]ατανῖν ἀλογίπιεα 

1Πἱεχ Ίαεο οοπ[βαῖ, πδὶ αοουγα[α5 ]οψμἱ Υγο]πως, {Πιᾶ- 

πηεηία θιἱάεπι ἀῑοεπιις φ1ιαε εχίτα ἀε]ίσαίίοπεπι Γαηίν {ι]-- 

οἵπιεπία Ὑετο ϱµαε 1π Ἱ]]α α1ρία ἀε[ραίίοπο οομπεπίαγ, 

Ῥίσφιιε ἀεβηίεπιας ϱα φας Γαπί ἵπ ρατῦαθ πεσείατῖο Πηο-- 

νεπίδας, ααγάπα πιοίας. οε[ατε ποὺῖ5δ ποια ε{ἱ, Εγπιαπεηία 

ου Παριμαιεηία νοςυβτῖ; ᾳμάς Υεγο 1Π ἀπιπιοίϊῖς, {αἱοἰπιεπία. 

Ομ Πουϊάεπι ααἲ Ὀναεἰήπηα ἨΊονετε ποίίγαε εἰ ροἱε[αιῖς, 

Αλοχᾶσεπι γενο ααί πιεηίηραθ, Ἠηϊηίπε, Ρα ριίαΙο εἰαπα 

αἨφυα 1Π ροτίε οβονία ΡεΠΕΘ Π05 που ε{ῖ, ϱαεπιαἁπιοάιια 

Ώεφμε ως πεφιιε [ουπαἰαπιεπίαπι Πεφια Πησα]ίμς εἰ αιοά 

πιαχίπηο ΡοίηΡί]ε εἴὶ τεβίίιεγε 1 [μ[ΠοιειΙ ἱειπροτε. Ρο- 

.1ἱεα παπι νίπι η [ογαηῖ, απ οαι[ας Γι Ρρτουγεαίγ]οςς 

᾿νε]ιεπιεπίεγ Γοπἱαυίας, αρα {οἱ που [πι νὶ οἳ-- 
βΠενε ροβιπῖ, θυγαπηϱ σεπεταί]οπεπα ρτοµῖρετο νἰἀεπίυωγ. 

γεταπι αίες [ο1ρΠί ἩΗϊρροοιαίεβ. 1π Ρεοροβία {επίεπῇα, 
. 
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ή ἔγφαψὲ κατὼ τὴν πουειμήνφη ῥῆσιν ἐπὶ μὲν τῶν 

σφυ;μών εἰπων, ὡς μὴ ἐνσείηται. καὶ προσέτι ἐπὶ τῆς κατὰ 
τὴν κεφαλὴν ἁρμονιῶν διαστάσεως τῷ τῶν ἑρμασμάτων ἐφε- 

ης ὀνόματι κεχρηιένος, ἐπὶ δὲ βηχών καὶ πταρμών καὶ 
ὕλως τῶν κατὸ τὴν πεφαλὴν καὶ θώρακα κινήσεων τῷ τῶν 
στηριγµότων. ᾖ μὲν οὖν τῶν ἁρμονιῶν διάστασις ἐπὶ κε- 
σαλῆς ἐν ταῖς καλουμέναις ῥαφαῖς }ίγνέται κυρίως μὲν αρ-- 

μονιῶν ὀνοµαζομένων, καθ ἃ ψαιει τὰ τῆς κεφαλῆς αλλή- 

λων οστᾶ, κατὰ μεταφορὰν δὲ ῥαφῶν"' ἥρμοσται γὰρ ἀκρι- 
βῶς ἀλλήλοις τὰ κατὰ τὸ χρανίον ὁσιᾷ καὶ διὼ τοῦτο καθ" 

ἁρμονίαν 4 σύνθεσις αιτών εἰκότως ἂν λέγοιτο γεγονέναε, 
καθ᾽ ὑμοιότητα δὲ τὴν πρὸς τὰ ῥαπτύμενα ῥάκη. ῥᾷον 

αὐτὰ τοίνυν ἐνίοτε διίστανται, Καΐ ποτὲ καὶ (7056) ὀδύνην 

ἐπιφέρουσιν, ὕταν φλεγμµαίνωσιν οἱ συνώπτοντες αὐτὸν τὸν 

περεκράνιον ὑμένα τῇ σμληρῷ µήνιγγι καὶ φλέβιά τινα µι- 

αρα συνεξερχόµενα κατὰ τας ῥαφῶς φλ/γμαίνευ πολλάκις, 
ἐφ᾽ ὧν διάθεσις ἡᾗ Ἀίνησις τῆς σαληρᾶς μήνιγγος ἐπιπιπτού- 

σης τοῖς φλεγμαίνουσιν ὀδύνην ἐργάσεται. παραπλησίως ὃὲ 

’ 

απάπι ἆε ρα]ήθας ]οοσίας εΠ, αἱ πε οοπουαπῖ, Αἴφπε 

Ριαείεγεα 1Π οοπιπη [Παγαγαπη απἰάεπι οαρ]ς ἀἰάποίίοπο Ίιος 

Γα]οϊπιεηίογιπι νοςαρα]ο ἀείποερ πας εἴι Τα ἰα[πδας 

νετο εἰ Πεγππίαπιεη[]δ, ἆο ἀεπῖαπε Ἰπ οαρῖῖ5 εἳ ἰ]οτασῖς 

πιοίῖρας, ΠΓπιαππεπίογαπι ποπίΠθ. ᾖἸΠαπε οοπιπϊ [Πάσα γαι 

ἀἰάιιοιῖο 1π οαρῖεῖ Πί [α{πγίδ νοσα[ῖδ, ϱ παπα ργορτίε η υ- 

ἀεπι εαρἰῖς οοπιπ[αταε πηπίπο οοπῖασία [ο ἰαησεηίες Ίνατ- 

ΙΠΟΠΙ886 ΠΟΠΙΙΠΕΠΙΗΣ, Ρος ππείαρ]Ιογαπι νετο {πίπτας, Ο/Ια 

παπιαήθ οταπῖϊ αἆ πησιεπη Ππίετ [ο οοπιραοία Γαηί, οὗ τ-- 

ᾳµ6 1ρ[ογµπα οοππρο[Βῖο Ῥεσς Παγπιοπῖαπῃ 6ΟΠ1ραΡες Ίαγε αἷ- ' 

οείατ εἰ ΄ αΏ 6οτπι, Ύπαα [μαπίας, Ππλαίπε Γαἱπγας, 

Ἠαε απίεπι {αοἴ]ας Ππίετάαπα ἀϊάποιπίας, ποππαπ(ααπα εἰἶαπι 

ᾖοἶογεαπι 1ηΓεταπέ, Ύ παπι οµαε Ἱρ[ίαα ΡῬεγογαπῖαπι Ἰπεπη- 

Ῥταπαο ἆμταε πιεπῖηρί οοππεοϊαπί, ἹωΠαπιππαπίυχγ, Ῥαερίαφ 

εἰῖαπι νεπι]αε απαθάατα εχῖ]ο5, ᾳαε Ρετ [αίαγας ἴταπδειιηῖ, 

1πΠαπ]ππαίΙοπεΠι ῬΡααηέητς Ἠϊπο αΠεοίαδ, ἆπταο πιεπ]ηρίς. 

.Παρετ ἸπΠαπηπιαίας ραγίες οοποϊἀεπ[ῖα πιοίαθ ἀο]οσεπι α{Γενί, 
ρ 
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καὶ κατά τινας φλεγμονὰς ἢ κινήσεις τῶν αρτηριών ἀλγη- 
δόνας αποτελεῖ. καὶ δεῖται τὰ τοιαῦτα παθήματα συμµε- 
τρἰας ἀκριβοῦς τῶν στηριγμάτων, ὅπως μήτε χαλαρὼὰ τοῖς 

πἐπονθύσι µέρεσι προσπίπιοντα κινουμένῳ διασείηται ῥᾳ- 

δίως αὐτὰ καὶ διῷ τοῦτο πὀνον ἐπάγει. μήτε αὖ παλιν 

αὐτὰ τὰ στηρίγματα περαιτέρω τοῦ προσήκοντος ἐρηρεισμένα 
Ὀλίβην ἑργαξόμενα παροξύνει τὰς ὀδύίνας. ἡ ὃ᾽ αὐιὴ συµ- 
µετρία τῆς τών ἐπιδέσμων περιβολῆς εἴρηται πρόσθεν αὐτῷ 
καὶ κατ᾽ ἄλλα τινά πάθη προσηκόντως γίγνεσθαι τῆς κα- 

ταγματικῆς ἠἡλικίας καὶ ἐπιδέσέως χρῄζοντα. καὶ διὼ τοῦτο 

έφη νῦν, τούτων δὲ αἳ αὐταὶ συμμετρίαι τούτων δὲ λέγων 
τῶν νῦν εἰρημένων, αὐτας δὲ τοῖς προειρημιένοις συμμετρίας 

εἶναι φάσκων, εἶτα καὶ τῶν συμµέτρων αὐτῶν ἀναμιμνή-- 

σκων ἐν οἷς φησιν Ἡἢ μὲν γὰρ τὰ σίνή μάλιστα πεέδευ, 

Ἰπουτέστιν ἔνθα εἰσί. τὸ γὰρ ᾖ νῦν ἂντ ἐπιῤῥήματος το- 

πικοῦ, διὸ καὶ δασύνειν αὐτὸ καὶ πὲρισπᾷν χρή. καὶ τοῦτο 

δὲ τούτῳ τῷ πάθει συμφέρον ἐπιτιθέναυ κελεύων τὸ ἁρμό- 

οπή μίετ 4ποφιε απἰηκάαπα Ἱπ ἹπΠαπιπιαἰοπῖρις βγίθ- 

χΙαΥΗΠΙ πιοίιθ ἀοίοτεπι ε[ῃοῖῖ, Αίαπε Πα]αδαιοςί α[Πεοίιας 

βοοιιγαίαπι ΠΤΠΙ4ΠΙΕΠΙΟΣΗΠΙ ΟΟΠΙΠΙΟΔεΓαΙοπεπι ρο[α]απί, αἲ 

ηεηιιε 1ία Ίαχα ρατρας, φπαθ πιονεπίΠσς αΠεο[ῖ ῥτουµπι- 

Ρεηπιῖα 1ρία {ας1]ο οοποιαπίασ, Ρτοϊπάεφιε ἀοΐοτεπι ἵπ- 

ἀπσαπίς ποεφαθ ταγ[ας εαάεπι Πγπιαπιεπία αλίεγίας. απαπι 

ἀεοεαῖ Πγπιαία οοπιρταπὲ ϱἳ ἀοἱογεθ εχασετρεηῖ, Τρία 

αιιίοπι εἴγοιπι]εει]ου]ς {α[οἴαγαπῃ οοπιπιοάοτα!ῖο αὓ 1ρ[ο [πρε- 

τῖας επαποϊαία ει; οἱ 1η ας αι βηδάαπι α[Πεοιίρας {αυίαταθ 

πείαίεπη εἰ ἀεΙραίίοπειῃ ἀε[ιάεγαπ/{ῖρας ἀεοεπίει ΠεσΙ. Όπαπι- 

οὔτε Ἠῖο ἀῑχίί: ᾖογμπαι αµίεπι ἐπεᾶεπι ἀε[ιραιίοπὶς οοπη-- 

πποᾶεγαιἴοπες, Πεογµπα αµίεπι Ρτο]8ΙϊοΠε, αἄαε ππης ρτοπας- 

οἰαία [απ, 1Πἱε]16ΙΙ: οαδἀεπιγεγο αἴηαε 1π Ργαεᾷ]ο[ῖ οΟΠΠ-- 

πιοζεγαί]οπες ε[Τε ργοβῖείαγ. Ὠείποερς εἰῖαπι {ρ[αγΠ1 οοΠΙ- 

πιοᾷεγαΙἹοπαπα πιεπποτίαπι τε[ετί Ἠ[ος Ργο]α[ῖδ: σµα παππφιε 

Ῥατιε ἰαε[ίοπες πιααϊῖππε [μμε, οοπιρτἰππεπά πι ε[ὲ; Ίχοο εβ αβ1 

ἑπβάεί α[[εοίμθ,. ΊΆαπι νοκ ᾖ, μδὶ νε] φµα, Ρτο αἀνετβίο Ἰοοί 

πμπο υ[αχραίυσ, Ὁπαπιοβτεπι εἰ αἴρεχο [ρίγα εἰ οἴγουπι- 

Πεχο αορεπία ρτο{εγτεηπάα εἴ. Πίαφπε ᾳποά αΠεςίας {α]ειεπάο 
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ζον ἢ στηρίζον δηλονότε τῇ 'περιβολῇ τοῦ ἐπιδέσμου ποιεῖ- 

σθαί φησι χρῆναι μὴ μᾶλλον πιέξοντος ἢ ὥσιε τοὺς σφυ- 

γμοὺς μὴ ἐνσείεσθαι, ὅπερ. ἐστὶν ὑπὸ στενοχωρίας κωλύεσθαν 

τὴν κίνησιν τῶν σφυζόντων, οδυνηρὺν γὰρ τοῦτο. πρὺς αὐ- 

τῷ δὲ καὶ ἄλλον ὅρον εὔσιο κατὰ τὰς διαστάσεις τών ῥα- 
φών ἰδίως ὑπάρχοντα, καθ ὧν φησι, τάς τὲ διαστάσιας 

τῶν ἁρμονιῶν συμψαύειν τὰ ἔσχατα ἄλλήλων, ἔσχατα λέ- 

γων καθ ἃ μηκέιε μᾶλλον ἐγχωρεῖ συμψαύειν. δηλοῦταε 

ὃ᾽ ἐκ τούτου ἡ σφοδρὰ καὶ ἄμετρος θλίψις: ὥσπερ γὰρ οὐ 
χρὴ κεχαλάσθαι τὴν ἁρμονίαν τών ὁσιώῶν, οὕτως οὐδὲ εἰς 

ἄκρον ἐσφ'γχθαι" καὶ γαρ καὶ τοῖτο παρὸ φύσιν. οὗτοι μὲν 

οὖν εἰσο πῆς ἰσχυρᾶς πιέσεως οἱ ὅρου τῆς δ᾽ αμυδρους 

ἐφεξης ὅροι μήτε αμφὶ τοῖς πταρμοῖς τε καὶ βηξὶν, ὡς εἰ 

καὶ οὕτως εἶπε, μήτε ἓν τοῖς πταρμοῖσι καὶ Γτ14 ] ταῖς 

βηξί σε σείεσῦαι καὶ κλονεισθαι συμπεπονθότα μόρια, µή- 

δενὸς αυτὰ συνέχοντος, ἐν ᾧ σφοδραὶ κινήσεις τὰ χαλαρὰ 

καὶ ἀστήριμτα μόρια διασείουσαυ βιαιότερον ἢ ὡς τοῖς πέπον- 

ει Ἠγπιαπάο ϱοΟοΠ{ΕΤΕ, 4ἄππονετε Ἰηδεῖ, {α[οῖας Πϊπιϊγαπα 

εἰτοιιππγο]μίίοπεπι {αοιεπάαπι ε[ε Ρτοπιπεῖαί, Ύπαε πο 

τηβσίν Ῥτεπηαί, αοὗαπι αἱ ρα][α5 ῬΡατίε ποπ εοπουῖαηῖ, 

ᾳαοά ε[ὶ ρταο απορια αγἰεγίαταπα Ῥι] [απ άαπα πποξαπι Ῥτο- 

Ἠϊθετε: Ίιοο επῖπι ε[ι ἁο]οτῖ οαι[α. Α]ίαπι Ργβείετεα Ρο- 

Γι Γεγπιίπαπα, Ρτορτίε αἆ [αἴωγαταπι ἀάμοίίοπες Ρετίῖ- 

πεπίεπα, ἄε οπἶρις ία Ιοᾳπἱίασ: αμε Ἰμπείμγαγμπα αῑ[ξαπ-- 

εἶαε αἆ επίγεπια [γε πιμΙ ο εομΙΙπσαιές εχίτεπια Υοςαης, 

ααίδας απρ] τας οοπιηι(ωταε [ε ἴαησετα πεηπεμηῖ, ο Ππε]- 

Ηρίίαν απίεπι εκ Ίος νεἰειηεις εἰ Ππππιοδεταία σοπρτγεί[]ο. 

Θαοπιαάπιοᾶαπι επίπι ο[μααι οοπιπ {αγαπη ἀῑάμεί ΏοΝ οροι- 

ἰεξ, Ἱία πεφμε [πε οοπιρεϊπηϊ. Ειἰεπίπι Ίου ᾳποηαθ 

Ρταείεν παϊυταπα εΠ. ΠΗί ειβο [απ νε]επιεηιῖ ρτε[[ας 16Υ- 

λικά.-- 

πω; ἀπιρθςί115 αμίεπι [εηπαηίας Ππεν: πεφµε εἴτοα [εγ- 

πιαππεπία εἲ ἵμ[]ετ, αο [ ἀῑκειιῖ, πεφαε 1 Πεγηιίαπηει-- 

5 ει (πβαρας α[εοίαε [πια] Ρατίες εοροιαμίας, αθίίειι-- 

ἰατασε, θιοά Πλ] εα5 οοπἰπεαί, Ἱπ ᾳμο γεμειεηίεν 

πιοίαθ Ίαχας πεο [ιαρ]]λίας ρατίες νεµεπιεπίϊήδ αυαπι αἱ 
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ὑόσι πρέπει μΏΤὲ παροξυνουσι τους πόνους αὐτῶν. ᾗ τοίνυν 

συμμετρία τῶν στηριγµάτων ἐστὶν, ἣν ἐπὶ τέλει τῆς ῥήσεως 
” π ς Γ ῃ , 3 

έχραψεν, εἰπὼν ὡς μήτὲ διαναγκαξηται μήτε ἐνσείηται, τουτ- 
΄ «κ; ’ / ’ λ ’ { 3 ” 

ἔστιν, ἵνα μητὲ βιαίως Ὀλίῤηται τα πἐπογθύτα μήτε ἐν ταῖς 
, ’ ε«, ΄ -- 

κινήσεσι σείηται, τουτέστιν ἵνα μήτε βιαίως µήτε χαλαρώς 

ἐπιδεδεμένα ᾖ. 

αΠεειῖς ρατίιῖονςδ οοηργιαῖ, «ἑάτΗπι ἆο]ογες εχκαοθτβεηί, 

ζαείενυπι οοπιπιοᾷεγα!ο Πγπιαπιεμίοταπα «α εἰ, φ παπι 1π 

ἰεχίηο πε [οηἳρβί Ἠ][οε γειβῖς: µε πεφμαε εοβαπίµγ πεφιε 

εοπεµεϊαπ(µγ ν Ίου ε[ῖ πἱ πεφπε νΙο]εηίεν ρτεπιαπίαγ περα 

Ἰη πιοίῖρας εοπομΠαπίασ, Ίσο εί πω πεφιε αποίία5 πεαθ. 

Ἰακῖμς Γα[οίαίαε ΠΠ! 

.) 

ς δι 
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]/υῶν ἀνατομὴν ἀμέμπτως μὲν οὐδείς ἔγραψεν, ἀκριβέστε- 

ϱον δὲ μᾶλλον μὲν «Ἰζαρινος τῶν ἄλλων. αλλ ἐπειδὴ μήτὰ 
δι ἑνὸς βιῤλίον μήθ ἕξῆς ὑπὲρ ἅἁπάντων διῆλθεν, εὐδοκί- 2) Ἴ ) 

µησὲν εἰκότως {ᾗ} τοῦ ἹΠέλοπος καὶ τοῦ ««{ύκου καὶ «4ἰλιανοῦ 
” - 2 ολ - ι 

τῶν μυῶν ἀνατομή. ὁ μὲν οὖν Πέλοψ ἐν τῇ τρίτη τῶν 

“Ἱπποκρατείων εἰδαγωγικῶν ἅμα τοῖς ἄλλοις ἅπασι µέρεσι 
ἃ ᾽ - ” , ς . / ) ’ Π 

καὶ τοὺς μῦς ανέτεµεν, ὁ δὲ ««ύκος ἓν µέγιστον βιβλίον 
3 3 ” 3 ν) 5 ο 

έγραψε περὶ αὐτῶν, ὃ δὲ 4ἰλιανὸς κατὰ τὴν βίβλον ἣν ὥσπερ 

σΑΙΤ ΕΝΟΣ ΏΕ ΜΟΡΟὈΌΓ ΟΠΟΝ Ἠ15- 

δΕ0ΓΙΟΝΕ ΑΕ ΤΙΠΟΝΕ. 

ὙΤι[ου]οτιπι ἀῑ[Γοοίίοποπι [πο τεργεμεπ[οπα οοπ[οηΙρΠέ 

Ώεπῃο, ΠΩΝΙΙΟ ἴβππεη αἰθ αοουγαἰ]μς Ματίπας, εγαπα οἩ 

ηεο ΠΟ {αηίμπα 1ρτο πεο ογα]παϊίίπι 4ε οππίβιας 1ρ[ε εκ- 

Ῥο[αεσῖΐ, Ρε]ορίς εἰ Ι,γοί εἰ Αε]ίαπΙ πια[ο]οταπι 41Πεο[ῖο 

1η Ῥτε[ῖο Ἠαδίία εΠ. ΆΡε]ορ Ιδίίας ἵπ ἰεγίῖο Πἱρροογα[Ι- 

οαγυπι ἸΠ[Π(αΠοπαπι Ἠβτο πμᾶ ο ΠΠ ΟΠΙΠΙΡΗΦ αἱ «ΟΥΡΟ- 

15 ρατρις ππη[οι]ο 4ποφαε ἀῑ[εοιί, Ἠγοις πιακίπιαπῃ 

4ε Ιῑδάεπα Ιῦσιπα οοπιρο[αΙῖ,. Αε]ίαπας ἵπ εο Ἠρτο, «πει 

κά 
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ἐπιτομὴν ἐποιήσατο τῶν τοῦ πατρὸς ἀνατομικῶν συγγραμ- 
µάτων, ἅμα τοῖς ἄλλοις ἅπασι µορίοις καὶ αὐτὸς ἔγραυε τὴν 

πῶν μυών ἀνατομήν. ἐμηκύνθη δὲ τὸ τοῦ «4{ύκου βιβλίον, 
το τὲ µακρότερον ἑρμηνεύει πάντα καὶ ὅτι λογικὰς δζητή- 
σεις ἀνέμιξε τοῖς ἐξ ανατομῆς φαινομένοις ' ἔτι τὲ πρὺς τού- 

τοις ὅτυ περὶ παθών ἐποιήσατο λόγους πολλοὺς, ὧν ἔνια 

κατ οὐδὲν αἰκείωταυ ταῖς τῶν μυῶν ανατομαῖς. -«άἰλιανὸς 

δὲ καὶ ΙΠέλοψ μόνα τὰ φαινόμενα ὀιῆλθον, ἅπερ οὐχ ἥκι- 
στα καγω νῦν ἔγνωκα πρᾶξαι. περὶ μὲν γὰρ τῆς κινήσεως 

τῶν μυών ἑτέρωθι διὼ δυοῖν ὑπομνημάτων' εἴρηταί µου, περὶ 

δὲ τῆς χρείας ἅμα τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἐν τῇ µεγάλη πρα- 

Ζµατείᾳ τῇ περὶ χρείας μορίων, καὶ μέντοι καὶ ὡς ἄν τις 
κάλλιστα γυμνάσειεν οὐ τοὺς μῦς µόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα 

πάντα τοῦ ζώου μόρια, διὼ τῶν ἀνατομικῶς ἐγχειρήσέων λέ- 
γεται. ὅθεν οὐδὲν προηρούµην ἐδίᾳ τε γράψαι περὶ μυών 
ανατομῆς αλλ᾽ ἐπειδὰν εἰς ἓν αθροίζω πάντα τὰ κατὰ τὰς 

ἀνατομὰς ἐφ ἡμῶν εἰρημένα, τηνικαῦτα καὶ τὰ παραλελειμ- 

νεἰαῖ οοπαρεπάαπα γΥο]ΙπΙΠαπΙ ΠΑΙΟΠΙΙΟΟΤΙΙΗ ἃ Ῥαΐτα 

οοπ[οπΙρίοταπι, {εοῖέ, πια] ουπι αἱ οαποίῖ ραγίϊοιμ]]ς, 

πηα[ου]ογαπι ᾳποᾳαε εἰ 1ρίο [οπἱρΙί ἀπΤεοίίοπεπι. Γοηρίος 

αυίεπι εναΠί Τ,γοὶ Ἰϊρεν, αποᾶ εἰ ρτο]ικῖας οπιηῖᾶ 1ΠΙΕΓ- 

Ρτείείαχ, ᾳαοάααε ]οσίσᾶς φααε[ίοπες 15, ἀαθ εκ ἀῑ[εοίίοιθ 

αρρατεηπῖ, οοπιπϊ{οπετ]ξ, 4ο Ῥτδείετεα αιιοᾷ 4ε αΠεοίῖριας 

πηπ]ίο [εσπιοπες ΠαρπετΙξ, «αοταπι απαεάαπι ππ]]α 1π τθ 

πιυ[ομ]ογαπι ἀ1[Πεοιιοηίρας αοοοπιπιοάσπίαχ. Αε]ϊαπας [απθ 

εἰ Εε]ορς {οἱα «8, 4139 ορρατεηί, Ρεχ[εουίΙ {πετε, ααοᾶ εἴ 

εΡο πΙμΙ]ο [εοῖαςδ ππο {ασοεγε ἀεοτεγί. ἸἈΝάπι ἆθ πι[ομ]ο-- 

τηῖα πποία αλρὶ ἆποθιςδ οοπηπιεπἰαγ]ῖς ἰγασίαίιπι ἃ πιο {αῖξ, 

Ώε πα μἰαίο γεχο Ππια] ουπα τε]ηιῖθ οπιηῖρας 1Π ππασπα 

ἴ]]α παχταίαπι ε[ὶ {γαοίαίίοπε, 4αε ἆε ραγίσπι υ[α 1η[οτ-- 

Ρία ε[, Αο Ρταείεγεα 4Ποπαπι ϱΠῖΦ πιοάο ορίΙπια ΠΟΠ ἶπ 

πηα[ου]ὶς ἰαπίμπι, Γεὰ 1η αἰ]ῖς εἰῖαπι απΙπια]Ι ρατίάδας ἀ1[Πε-- 

οαμά1ς {6 εχεγοεαί, 1η απαϊοπι]οῖς εχετοαἑἰοπίραφ ἰταδίί, 

Όυατε πἰλ1] αιἰάφμα ρτϊναἶπα {οτίρετε Παίπεγαπι ἆθ πιιι- 

{οαἱοταπι ἀῑ[Γεοίίοπε, [εὰ 9] φμαεοηςιε οΠιΏῖ Ρεν ἀῑ[[θ-- 

οἴίοηεπι α πορῖ ἀπγεμία [απ ἵπ ΠπυΠπι νο]ππιεπ ϱοἡ- 
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μένα τοῖς ἐμπροσθὲν ἑατροῖς, εἰ μὴ καλῶς εἰρημένα περὶ 

μυών ἐγνώκειν δηλώσαι. τῶν ὃ᾽ ἑταίρωνὶ ἔνιοι γυμνάζε- 

σθαι βουλόμενοι καθ ἑαυτοὺς ὑπομνήσεις τινὰς ἔχειν ἠξίω- 

σαν ὧν ἐδεάσαντο δεικνυμένων παρ ἐμοῦ, καὶ ποῦτο ἠνάγ- 

κασάν μὲ γράψαι τὸ βιβλίον. ὦν τὰ μὲν φαινόμενα πάντα 

κατὰ τὴν ἀνατομὴν τῶν μυών ἀκδιδάσκω" ὑπὲρ δὲ τῆς ἐνερ- 

γέίας ἀπόδειξιν μὲν οὐδεμίαν ἔχω, ἀναμιμνήσκω δὲ τὰ κε- 

ζαλαια τών ἐν ἑτέροις αποδεδειγµένων. ἐπεμνησθῆναι δέ 

µε καὶ τῶν εἴ τι παρέλιπεν 1) οὐκ ακριβώς εἶπεν ὁ .«4{ύκος 

ἠξίωσαν. ἐπειδὴ σαφέστατα τὲ καὶ κάλλιστα πάντων οὗτος 

ανατετμηκέναι μῦς πεπίσιευται" ἃ μὲν οὖν ἐπαγγέλλεται τὺ 

γράμμα, ταῦτά εἰσιν. Ίδη δὲ ἐπὶ τῶν διεξόδων αὐτῶν βα- 

ὑιοῦμεν. ὕστις ἐθεέλει γυμνάδεσθαι περὶ την τῶν μυῶν ἄνα- 

τομὴν ἓν ὅδαιι πνίξας πίύηκον ἐκδειράτω πρότερον αὐτὸν, 

ὡς ἐν ταῖς ἀνατομικαῖς ἐγχειρήσεσι λέγεται" πολλοὶ γὰρ ἐν 

τούτοις διαμαρτάνουσι τοῖς ἐπιτυχοῦσιν ἐπιτρέποντες τὸ ἐρ- 

4. ἵπ οοὰ. ἑτέρων. 

5ετεγεπη: Ίππο ϱποπε Ύπαο α {[αρεγ]οσῖραθ πιεᾷῖοῖ 1η 

πηα[οιι]]ς 4 [Γεσαιιὰ1ν ργαϊεγπα]ἶα νε] πο τεσίε ἠπνεπία {πενε, 

πηαπ]{ε[ίαγο ἀθεογενείαιη. Οἶπι ἴΑΠΠΕΝ ἨΟΠΠΙΙΙ1 αππῖοῖ Ῥεχ 

{ε 1ρίος [ε[ε νε]]επί εΧετοετε, ΟΟΠΙΠΙΘΩΙΑΤΙΟδ. ἨἸοπ α τε 

αποδάαπι Ἰαῦθγε ΘΕΟΤΗΙΙ, Ύάθ πνο Ππάϊισαπίε 1ηΐρεχετε, 

νο]αεγαηῖ, Ππε(«ε μἲ απο Πβγαπι ΕΧΡΟΠΕΓεΙΑ ἀπιρα]εγαπέ, 

Ίπ 4Ἡο αθεοάπφὰε ᾖπ πηπ[οπ]ογαπι αρραγεηί ΟΠΤεοιίοπε 

ἀοσςεο. Ἀι]]απι αμίεπι 4ε αοἰῖοπε ἀεπιοπ[ϊταίίοπεπι αμῖ- 

Ῥεο, [εὰά οαριία ἀυπιίαχαϊ εογπις 4παε ἴπ αἰῖς Ηρτῖς 4ε- 

πιοηβγαία [απί, 1Π ΠΙΕΠΙΟΓΙάΠΙ Ί6νοσΟ, Θἱ 4,αε νετο ΤΥ- 

οι Ρηαεἰεγπο [οτί γε] πορρεπίος [οπρ[εγῖξ, «εογπΙ πηθ 

11.1 ΠΠΕΠΙΙΟΠΕΠΙ {αοεγε νο]αεταπῖ, απαπάοφιίάεπι 11ο 

εἰαγ]ίῆπιε ολη ία αἴηιε ορίίπιε πππ{οι]ος 41 [Πεοι][ζο οὔε- 

ἀἴίμν,  Ἠαεο Ισίίαν Γαπῖν 4παο λίο δει Ῥο]]σείατ. θεά 

Ίαπι αἆ εογαπΙ παγγαϊίοπεπι νεηΙαιηαδ. Ουσῖ [ο 1 πηἠ[οι-- 

Ἰουή1α ΟΠΠεοιίοπε εχειοεγε ουρίέ, [μῇοσσία 1 ἆφαα βμαῖα, 

Ρυπναμα ἀρ[αμι εχεον]εῖ, ααεπιαάιποά σπα ἴ απαζοπι]οῖς ἂᾱ-- 

πιἱα1 ναοί θιι5 ἀῑοίπιμςδ, Ἴλαπι 1π ου πι. ετατυαῖ, 
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ν ” ” 

γον. οὗτοι δὲ καὶ ἄλλα μὲν διασπώσι πολλὰ καὶ συγχέου- 
σ 3 πο] Λ - . - 

σιν, ὥσπερ οὐχ ἥκιστα καὶ τὸν ὑπὸ τῷ δέρµατι τοῦ τρα- 
Ἡ ῃ . . Ὁ π » , - 

χήλου " λεπτὸν καὶ πλατὺν μῦν, ὃν εἴ τις οὐκ ἐθέλει μῦν 
Σα νετ ͵ ’ Ἀ 9 ες ., 3, 

ὀνομάζειν, ἄλλα μυώδη γε φύσιν ἢ οὐσίαν 3 ὅπως ἄν τις 

βούλοιο καλεῖν, οὕτω προσαγορένέιω. ἄρχεται δὲ ὁ μῦς 
” .. Δ Δ ’ 

οὗτος ἔμπφοσῦὲν μὲν ἐκ-τῶν καιὰ τὰ χείλη καὶ τὰς γνά- 
, ” Ἡ υ - Ας 

ύους χωρίων, ὄπισθεν δὲ ἐκ τῶν καια ῥάΧιν ὑποτεταμένος 
3 , . - ο] Ἀ ’ ο . Λ 

ἐν κυκλῳ παντὶ τῷ περὶ τον τραχηλον δέρµατι λεπτὺς καὶ 

ἡμενώδης ὑπάρχων, ὥστε καὶ διὰ τοῦτο λανθάνειν. καὶ 

ὑμῆν μᾶλλον 3 μῦς εἶναι ὀοκεῖ, µέχρι περ ἂν ὁμοῦ τῷ 

δέρματι βλέπηται, χωρισθεὶς δὲ απ᾿ αὐτοῦ καταδηλος γἰνὲ- 

ται. ἄρθρον δὲ οὐδὲν ὑπὸ τούτου κατακεῖται τοῦ μυός" 
ε/’ ) 3 ’ 3 ” - Ν ἃ ’ ᾽ Δ 

ὅτι μήδὲν ἐκπέφυκεν εἰς αρῦρον, αλλὰ τας γνάῦους καὶ τὸ 
, - ’ ὧν , ” π] 3 Δ - 

δέρμα κινεῖ µόνον ᾧ συµπέφυκεν. ἐστι δὲ καὶ πρὸ τῆς 

ἀνατομῆς ᾖᾗ κίνησις αὐτοῦ σαφὴς ἐφ ἡμῶν αὐτῶν. ἐπειδὰν 
” , . ’ 3 . ’ Π ; 2 - 

ἁ«παγειν αλλήλων εἰς τα πλαγια τας γναῦθους ῥουληθωμεν, 
., ” - . ; ’ - Ἆ ΄ 

ἄνευ ποῦ κινῆσαι την κατω γένυν καὶ διοῖξαυ τὸ στύµα. 

4. Ἰπ πιαχρίο οο. πάλαι ε{ῖ: περὸ τραχήλου {119. Ὁ. µέ- 
χθι 133). «τη 

ου] δεί Ίου ορι8 ΙΠΠΡΟΠΕΗίΕδ. ἨΠὶ απἱεπ εἰ αἰία ἀῑ]απίαιαί 

πωυλία εἰ οοπ[απάα!, Υε]μίῖ πιαχῖπιε εἰ {εημεμι ]αίαππφμθ 

πημ[οα]α, ουΙ [αῦ ομίε οοἰΙ {ας εΠ, α με { 415 Πο- 

{ αια[ομ]άπι αρρε]]αγε, [εά πιι[ομ]ο Ππηῖ]εια παίαγαπι ᾖνθ 

[αρβαμαια. νε οποπιοάοσιηφε γε νοσατε, 14 {αοἷαί 

Ἰοεῖ, ἸΙποῖριίι Ἠπο πιυ[οι]μ5 1 Ῥιῖογε αιἶάεπι ρατίε ἐχ 

Ἰαρίογιπι εἰ ππαχί]αταπα, 1π Ρο[ετιοχϊ νεχο εκ [ρίπαε γε- 

Σϊοπῖρµ6δ, 1ου ομΗῖ, 41αε οἶχοα οοἱλαπι εἰ, 1 οἵβεπι (μὺ-- 

ἱεηίας, [εηιῖφ ππειαυταμοίμδφμε εκΙ[εης, Ιϊα αξ ργορίεγεὮ 

Ἰαίεαί, ἂο ΙΠΕΠΙΡΤάΜΕ Ρροί]α5δ ο πθίη πω{ομ]ας ε”ε νἰάεαίιτ, 

ᾳμο μ{ᾳμε μα ου ομίε οοΗ[ρ]οαίασ: Ἠαπι Π αὐ Ἰαο [ε- 

ῥαταίας, ππαηΙ{εβις ενα. ΊἈμ]μ8 νετο αὐ ου πι[οι]ο 

ἀειῑπείαν αι σοα]αθ, αμαπάοφυ]άεπι ηεο 1 αγἰοι]άπι δἴῖαιι 

1η[εγ]ίαχ, νεταπὰ πηβχ]]]α5 αο ομίῖα, ϱμἴρΙδουπι οσα] 11, 

Γο]ας Ἱπογεί, Έ]αδ αμίεπι πιοίμς εἰῖαπι αηίε ἀ[Πεσιίοηειη 

1 που] 1ρῇδ ενιάομς εἰ αο οἶασΙδ, οἶπι πμασ]]]ας α [ε 

1ρ15 πιωἰµο αἆ Ἰαίενα οἶἶτα Ἱη[εγ]οχδ πιαχ]]]ας  πιοιίθθιη 

6ΑΙ,ΕΝῦ5δ ΤΟΜΟ ΧΥΙΙ1, ΡΑΒδ ΙΙ. Άν αι 
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καὶ τοῖς σπασθῆναι δὲ μέλλουσιν οὗτος ὁ μῦς πρώτος ἐκ- 

τείνεται" καὶ οἱ κυνικοὶ καλούμενοι σπασμοὶ τούτου μάλιστα 

πάθος εἰσίν. ὀνομαξέσθω δὲ ὑφ᾽ ἡμῶν ἕνεκεν σαφοῦς δι-- 

δασκαλίας μυώῶδες πλάτυσµα. µπεριβέβληταυ μὲν οὖν παντὶ 

τῷ τραχήλῳ, καταφέρεται δὲ πρόσω μὲν ἄχρι τῶν κλειδῶν, 
ἑκατέρωθεν δὲ κατὰ τὰς ὠμοπλάτων ῥάχεις ἄχρι τῆς ἀρχῆς 

τοῦ µεταφρένου, τὸ δὲ μεταξὺ ταύτης τὲ τῆς καταφίσεως 

καὶ τῆς κεφαλῆς ὑμενῶδες ὑπαρχον ὄρθιον διὼ μέσης τέ- 

ταται τῆς κατὰ τὸν τράχηλον ἀκάνθης. τουτὶ μὲν οὖν τὸ 

σώμα τοῖς ἀνατομικοῖς ἠγνόηται, Κακῶς ἐπδερομένου τοῦ 

ζώου. ἐμοὶ ὃ᾽ ἂν εἴη καιρὸς ὑπὲρ τῶν κατὰ τὸ πρόσωπον 

ἤδη μετέρχεσθαι μυῶν. 

Περὶ τῶν κατὰ τὸ πρόσωπον μυῶν. 

Οἳ μὲν δὴ τῶν χειλώῶν μύες, οἵπερ δὴ καὶ ἀκριβῶς 
3 ” ͵ - 5 λ » λε 
ἀναμίγνυνται τῷ τούτων δέρµατι, τὲσσαρές εἰσι τὸν αριθ µὸν, 

- 3/ ” 3” ” ’ ν 

ἐκ μὲν τῶν ἄνωθεν μερῶν εἷς ἑκατέρωθεν ἀπὸ τῶν μήλων 

οσἵδᾳπα πιοίΙοπεπι αἀάποετε πο]υπηαδ. Εί 1 δι απἴδις 

Γρα[πιοσπι ἀπ[α]ίας Ἱπῄαξ, Ἠϊο ππα[οπ]ας Ρτῖπιας οΡΙΠΙΗΙ 

πτεπαϊίας. Ἐτ ααὶ ογηῖοῖ νοσαπίαν {ραμαῖ, Ἠα]ας Ργαεςί- 

Ραε πππ{ομ]ῖ α[εείῖο [απί. Α΄ πορῖς απίεπι εἶαταε Ἱπίχα- 

ομ]ουῖς οαυ/[α πιγοάες γρἰαιγ[πα (πια[ου][ογπαῖς οεχίεη[ιο 

ἵη Ἰαΐαπι) αρρε]]είαν. Πίαφαε {οι οο]]ο οἴτουπη]εοῖας ε{ῖ: 

ἀε[οεπάτί απίεπι ἵπ απἰετίογο ρατίαο α[ᾳπε αἆ οἰανίοπίας, 

Α)Ρ πἰγαφαο γέετο ρατίε Ἰαχία [εαρα]αταπι Γρίπας πίφαα αἆ 

παπι ἀοτῇ (πιείαργοεπ]).  Οποά Ἰπίου απο Ιπ[ετίῖοπεπα 

εἰ οτἱσίπεια Ιπίεγ]ασεῖ, πιεπιργαποίαπι εχ][εης τεοίΗίη, Ρεν 

πιεάῖαπι, ᾳᾳάθ Ἰπ οο]]ο εἴ, (ρίπαπα  επἰεπάίαν, ὨἨοο 1δί- 

τας οοτρᾶς απαϊοπηοί, ο πι απ]πιαξ πηα]α εκοογίατεπῖ, ἶς- 

ποταγαπί, Θεά Ίαπι. ἵεπρας εἰ αί αἆ {αοῖεῖ ππα[οα]οβ. 

ασοθόαπῃ. 

Ρε Γαοἱεὶ παμ[ομ ἐς. 

Γαβίογαπα πιυ [ου] ααἲ εἰ εχαοίε Ἰαρίοταπι ομ{ῖ ρεί- 

πη][εεπίαν, απαϊαοτ Ἠππετο Γαπῖν, ἆπο εκ [αρογίοπριΒ 

Ρατήβας, αγ Ώπφαε πΙπ γη Πας α πια] οῬμααά ἀϊ[οε-- 
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καταφερόμµενοι λοξοὶ, ἕκ δὲ τῶν κάτωθεν ἀπὸ τῆς γένυος 
ἄκρας, ἵνα πὲρ ἐστι τὸ καλούμενον γένειον εἷς. κανιαῦθα 
καθ᾽ ἕτερον µέρος ὁ μὲν ἐκ τῶν δεξιῶν, ὁ δὲ ἐκ τῶν αἄρι- 
σιερῶν. εἰ μὲν δὴ αμφότεροι ταθεῖεν οἳ ἄνω, ἀνασπᾶταυ 

τὸ ἄνω χεῖλος, εἰ δὲ ὃὁ ἕτερος μόνος, παρασπᾶται τὸ γεῖλος 
πρὸς ἐκεῖνον. οὕτω δὲ καὶ τῶν κάτωθεν ἀμφοῖν μὲν τα- 

Θέντων καιασπᾶταυ τὸ χεῖλος τὸ κάτω, ΦΘατέρου δὲ µόνον 

παρασπαται. περὶ δὲ τῆς εἰς τὰ πρόσω κινήσεως τῶν χει- 

λῶν, ὑπὲρ ἧς οὐδὲ ἐπεμνήσθησαν ὅλως οἱ ἀνατομικοὶ, ὃν 

ἑτέρου λεγθήσεται γράμματος, ἐν ᾧ καὶ περὶ τῶν ἄλλων 
ἁπασών κινήσεων απόρων διέξειµι. 

” Γ ” 5 ” 
ΤΠερὶ τῶν κατὰ τὰ πτερύγια τῆς ῥινὸς μυῶν. 

. . » ; . ͵ ” Ἡ μ 
4ύο δὲ ἄλλοι μύες μικροὶ παγτᾶαπασιν αρχεται μὲν καὶ 

3 ΔΝ να Δ ” - " [ Γ 3 4 3 ς ῳ 

αὐτοὶ μετα! τὰ λα, παταφυονται δὲ εἰς τὸ καῦδ ἕαυτον 
Π -- ε λ η 3 

ἑκάτερος τῆς ῥινὸς πτερύγιον ἀνοιγνύντες αὐτήν. συστέλλε- 
νι 3 2 « 3 3 κ... ς 

ται δὲ ὑπ οὐδενὸς μυὸς 4 ῥἷς, αλλ᾽ ὅταν οἳ προειβημένοὺ 

4. Ίπ τηρέρῖπες κωτὰν. 

ἀεπίες αἱ ἆπο εκ Ἱπ{εγ]ογίρης αὮ εχκίτεπια πιάχ]]]α, αΏ] ε[ὶ 

ππεπίηπας αίγαφαε εἰῖαπι πΙπταπα ρατίε ππας, α1ίεν ἃ ἄεσ- 

ἴτα, αἰίετ α Ππ][ϊτα, ὢαπθ Π απιὈο [αρετίογε ἴοπ[ {πε- 

τηε, Γαρετίας Ἰαμίτπα Γαγ[απι ἱταλμίανς Ππ αἰίο; [οἱας, αἆ 

επι αἰἰταμτίαν ΙαὈίαπιι Τα 4ποφπε 4ε ἀπ[εγῖοτίδας ἀϊοεπ- 

ἁαπι. ΊἈαπι [ι απιρο εκίεπα Γαεγιηΐξ, ἀεογ[απα Ἱταμίίατ ΊἸα- 

Ῥίαπα; Ππ αἰίετ ἀαπιίαχκαί, νεντ[ις ἴ]]απα αἰἰταμίατ, ΌΏο 

Ἰαβίογαπι γεχο γετίας απίοτίοτα πιοία, ἆε απο π]]απι 

ΟΠΙΠΙΠΟ ππεπίΙοπεπι Τεσετηπί αΠαϊοπιῖσϊ, Ἱπ 81ο ἀῑεείασ 

Ἠρτο, Ἱπ ᾳπο εἴἶαπι :4ὲ οπιπίρα8 αῖς ορ[ουτίς ἀπριίσνε 

πποῦβδ Ἱπαοίαρο. ο Ἔ 

Τε πιμ[ομζὲν φιἱ "αἲ "παβ αἶας Γω. 

πρ Ώπο Γαπε α΄ αΓηαεβααθάς οκ]δαί ΄ ππι[ου,  θαἵ α 
πια]ῖς Πποἱρίεηίθς παἰγίηφιιε ἁπας, 1 ΕΡΙ τε[ροµἀεἠξεπι  πα[ 

αἶααι  ἸηΓεταπίαν, Τρία αρεβεηίθε, ''Α πα]ο απο’ ποια 

{ου]ο . 1να[ας οοΗ(ναἰΙίασς ΄ Ρε: εαπι ΡαεάΙοΙ  πιά[οιΗ οἳ 

: Να 3 
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μύες ἐνεργοῦντες παύσωνται, τὴν µέσην τήνικαῦτα κατάστα- 
σεν λαμβάνει. ἐπέκεινα δὲ αὐτῆς ὑπ οὐδενὸς απάγεται 

μυὸς, αλλ᾽ ἐν ταῖς σφοδροτέραις εἰσπνοαῖς, τῇ ῥύμῃ τοῦ 
πνεύματος ἔπεται τῷ πτερύγια. κάτω µέντου κατασπαται 

-- 3 - ’ 

τοῖς χείλεσιν ἀκολουθοῦσα κατὰ προάρτησιν. 

. - ᾽ - ς ’ ” ; , , 
Περὶ τῆς ὑπὸ τῷ δέρματι τοῦ µέτωπου µυωδους φύσεως. ; 

Λαὶ μὲν δὴ καὶ τῷ τοῦ μετώπου δέρµατι µυώδης φύ- 
σις ὑποτέταται λεπτὴ συμφυὴς' αὐτῷ καὶ τοῦτο σύμπαν 

τὸ περὶ τὸ µέιωπον δέρµα κινεῖται, κἂν ἀκίνητος ἡ γένυς 

φυλάττηταυ. 

-” ᾽ ” 

Περὶ τῶν κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς μυῶν. 
. ” -  Ν ’ 

Οἳ μὲν περὶ τὴν βάσιν μύες”, εἴτε ἕνα τις αὐτὸν φἠ- 
σειεν εἶναι ἤτου διπλοῦν 1) τριπλοῦν εἴτε δύο ἢ καὶ τρεῖς 

” 3 Δ 3 / 3 ΄ 

συμφυεῖς, εἰς τὸ στηρίζειν τὸν ὀφθαλμόν εἰσι χρήσιμοι. 
3 Δ ΄ 3 3 .) η 3 ο. . - 

ἔπειδαν μαλιστα κατ ευθυ ῥλεπειν ακριβώς τε µικρον σώμα 

1. Ἰπ πιατρίπε: 70. τὸ περὶ τὲ πρόσωπο», ο. Ἱπ τηατρίπε: 
ὃ μὲν περὶ τῇ βάσει μῦς. 

αοἴίοιε οε[[αηί, πιεάῖαπι ἔωπο 1ρ[ε αοηιϊγ]ξ οοπβΙ ΓαἴΙοπθιη. 

Ἰχα]]α5 νετο ε[ί πωµ[οι]ή5, αἱ πα[απι α ρταεᾶ]οία αρεχίίοπο 

αἆ ΙΠα]ογεια αὐάμοαί, [εὰ 1π νεμεπιεπίιοτίρας Ἱπ[ριγαΠοη- 

Ῥη5 αἶαε Γρίσίας Ἱπρείαπα Ἰπ[εφαμηίας, Ώεοχ[ατα Ῥοντο 

χαλαίαχ Ὠαίας, Ἰ]αῦ16 Ρτορίες αρρειΠοπεπι οεάεης, 

Τε πι] ε]ο[α /γοιιῖς παιμται οµαε Γμῦ οµῖε ε[ξ. 

Ἐί [απε {γομίῖς οἱ παυ[ομ]οία ᾳααεάαπι παίμγα {εημῖθ 

Γιβεπά ας, ἀρίφαε οι ουα]ία εἰ, 1ἀέοφιε ἰοἱᾶ, 4 μάς 1 

{νοπίε εἰ, οαΙ15 εἰῖαπι πιαχῖ]]α αιε[οεμίε ππονείω», 

Ώε οεµίογιπι πιμ[ εμέ. 

Μι[ου]1, αἱ οἶχοα οσοι]  Ῥαΐπι Πιῖ Γαπί, Βνε αυἱς 
υπ" μπα εἶα ἀῑσαι [νε ἀαρ]ίοέπι [νε εἰαπι ἆμος νε] ἴνε 

εοβ]ίος, αἆ Πγμιαπάμπα οεγίἰα οσι]απι σου Γεχηῖ, ο ῥΥα6- 

{ετίῖαι ριβ]]αμη αἰ]φιιοὰ οοτρα5 χεοίιε οὐίμία αοουχαἰο Ἠο- 
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δεηθώμεν. οἳ δὲ ἄλλοι πάντες οἱ κινοῦντες αὐτὸν ἓξ τὸν 

ἀριθμὸν ὑπάρχουσιν. εὐθειῶν μὲν κινήσεων οἳ τέσσαρες 

ἐξηγούμενοι, δύο δὲ οἳ λοιποὶ περιστρέφοντες ὅλον τὸν 
ὀφθαλμόν. αλλ᾽ οὗτου μὲν ἀπὸ τῶν κατὼ τὸν µέγαν καν- 

Φὸν ὁρμώμενοι χωρίων ἐπὶ τὸν μικρὸν ἀφικνοῦνται. τῶν 

δὲ ἄλλων τῶν τεσσάρων μιών ὁ μὲν ἀνατείνειν αὐτὸν, ὅ 

δὲ καθέλκειν, ὁ δὲ τῇ ῥινὶ προσάγειν, ὁ δὲ ἐκτὸς ἐπισπᾶ- 
σθαι πέφυκεν ὡς ἐπὶ τὸν μικρὸν κανθὀν. ὅσοι δὲ ὥσπερ 

καὶ «4{ὖκος οὐχ ἓξ, ἀλλὰ πέντε νοµίδουσιν εἶναι τοὺς μῦς, 

τοὺς δὲ ἁμαρτάνουσιν οὐ περὶ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν µόνον, 

ἀλλὰ καὶ τὴν τῶν ἐνεργειῶν }γώσιν. 

Περὶ τῶν κώτω γένυν κινούνιων μυῶν. 

Τέσσαρες συξυγίαι μυῶν τὴν κάτω γένυν κινοῦσιν ' ἄνα- 

τείνοντες μὲν οἵ τε κροταφῖται καλούμενοι καὶ οἳ ἔνδον τοῦ 

στὀμαἑος. εἰς δὲ τὰ πλάγια παράγοντες οἳ κατὰ τὰς γνά- 

Όους, οὓς µαὔσητῆρας ὀνομάξουσιν ἀπὸ τῆς χρείας τοὔνομα 

4. Ἱαπας Γεοιπάα τῶν τεσσάρων. 

Ῥϊ6 Π Ἱπ[ριοϊεπάππι, ΑΠΙ απίεπι ΟΠΙΠΕ6 οου]άπι ΠΙΟΥΕΙΠ-- 

ες [εχ ἨΠΠΠΙεΤΟ [ωηΐ, Φποταπη φπαἴπος τεο[δ πιοββιας ΡΥ8ε- 

{απί, τε]ῖφαϊ ἆπο οο]απι οἰγουιπηνετίμηϊί, θεᾷ Ἠϊ α πιᾶσηϊ 

αησι] γερΙοπῖρις Ρτοάευηίες 1Π ρατναπι ρεγβπριηί,. Ἐκ 

αἰ1ῖς απαίπος ππηδ οεσ]απι [ατ[απι, α[ίενγ ἀθοτ[απα, Γεγίῖας 

αἆ πα[υπῃ, οαπατίας5 εχίτογ[ιπι ἵτα]ετε [ο]εί νε]αί αἆ ραῖ- 

νυπι αηρι]απ, ΌὉπιομηπφιε ΥΕΓΟ ΠΟΠ [εκ {[εὰ απῖπαπε 

αΠπτηιοπί ε[ε ος πιυ[οι]ο (14 απο εἰἴῖαπι [γοιςδ ορἱπᾶ- 

Ῥαΐαχ) 1 ΠΟΠ 1Π ἨΠΠΙΕΤΟ [ο]πι εογαπα, Γεά 1π αοοπίραθ 

ᾳποφαο οοδηο([οεΠάί5δ ετγαΩ!, 

Ώε πιμ[οιμ[ ππακἰ[{απα ἐΓΕεΓΙΟΥ επη πιονεπέϊῖδις, 

Ομαίποτ πιπ[οα]οταπι ρατία πιαχῖ]]απι ΙΠΓΕΓΙΟΤΕΠΙ πηο-- 

νεπέ, 4ο [ατίαπι ααϊάεπι ἱταμαπῖ, απὶ Τεπιροτα]ες Υοεπη-- 

ασ εἰ οιῖ Ἱπίτα ον ΠΠ Γαπί. Αά Ἰαΐετα νεγο αἀάποιηί, 

ααϊ ἵηπ Ῥποοῖς [απί Ἰοσα, α1ος πια[είεγας {[. ππαπ[ογίο, 
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θέμενοι, πατασπῶντες δὲ οἳ λοιποὶ δύο. αἆλλ᾽ οὗτοι μὲν 

στενοί τὲ εἰσι καὶ προµήκεις' ἀρχύμενου μὲν ὄπισθέν τὲ 

καὶ κάτωθεν τῶν ὁστῶν, διὼ δὲ τοῦ τραχήλου πρόσω φε- 
θόμενοι, κἄπειτα εἰς ταυτὸν ' ἀλλήλοις ἐόντες, ἵνα δὴ κατα- 

φύωνται τῇ Ίένυν διανοίγοντες αὐτὴν, ἐπειδὰν ταθῶσιν. 

οὗτου μόνου συμπάντων μυῶν σαρκώδη μὲν ἔχουσιν ἄμφω 

τὸ πέρατα, τὸν μέσον δὲ ἄκριβῆ εἔνοντα. τῶν δὲ ἄλλων 
τριών συζυγιῶν εὐρώστων τὲ ἅμα καὶ μεγάλων οὐσῶν οἱ μὲν 

κροταφῖται καθήκουσιν, είς τὲ τὰς κορώνας ἄχρας τῆς }έ- 

νυος εἷς ἑκατέρωθεν, εἴς τὲ τὴν }ένυν αὐτὴν περὶ” τὴν 

ἔκφυσιν τῆς κορώνης ἰσχυραῖς ἀπονευρωσεσιν ἐμφυόμενου 
δι ὧν τήν τὲ γένυν ἀνασπῶσι καὶ κλείουσι τὸ στόμα" καὶ 

διὼ τοῦτο καὶ τούτους τοὺς μὺῦς ἐνίοτε µασσητῆρας ὀνομά- 
ἕουσιν οὐχ οἳ νεώτεροι µόνον, ἀλλὰ καὶ οἳ παλαιοὶ τῶν ἰα- 
τρών, ὥσπερ καὶ {πποκραάτης. ἵνα δὲ πρῶεον: ἀποβλα- 

στάνουσιν οἱ αὐτῶν εἰρημένου τένοντες ἐγκάρσιον ὁὀστοῦν 

4. Ίπ πιαγρῖπε ἐπ᾽ αὐτὸν. 9. ἵπ παᾶχρίπε παρὰ, 8. Ἱπ 

οοἀίοε πρῦστον. 

ποιρίπο αὖ τα ἡΗίαίο Ἱπροῇίο, αρρε]]απί, Ώεοτ[απι {ταμαπῖ 

χε]ῖηαῖ ἆπο, {[εὰ Ἰ απσα[Ι Ρρτο]σίααο [απέε, απ ροβ Ἱπ- 

1γαφϊιε απτεςδ Ιποϊρίεπίος εἴ Ῥρες οο]]απι 1π αΠΙΕΓΙΟΓΗ Ῥγο- 

οεἀεπίες, αἴαια ἀείηάο ἵπ επι πιπίαος πἲ πιακί]]ας Ίπ-- 

Γ[εγαπίατ, οοξαπἰεδ, ἀρίαπα οτι ἰεπάσπίαν αρετιαπί. Ηὶ 

Γο]ἵ Ἱπίος οΠΙΠ6Φ Ππια[οα]ος απιρας απίάεαι εχἰτεπἰαίες σαχ- 

Ώο[ας Ἰαροπί, πιεάῖαπι γετο εχηιΙΠίαπι Τεπάίπεπ, Ἐκ 

τε]]ᾳαῖς {πίρας ρατίρας, απαθ΄ χοα[ία βαια] εἰ πιασηα [αΠ8, 

ἵεπιροτα]ες αὉ παίτοφιε Ἰαίετο πΠιςδ, αἆ εχίγεπια πιαχ]]]αθ 

κορώνας ρεινεπῖππϊ οἱ πιαχῖ]]αο 1Ρῇ αἆ Ρτουε[ἴαπαη οογοποϊ- 

ἀεπι ναἰ]ῖς αροπεπτοβΡρας Ἱπ[εγαπίασ, Ρε ᾳπαςδ ἴππι π]ᾶ- 

κ]]]απι [ατα ἱχαλαπί ἴππι ο οἰαπάαμί, Ὁπαρτορίει ο 

Ίος ππω{[οι]ο5 Ιπίεγά πα ππα[Πείεγας ορρε]]απὶ ἩοΠ τεσεπ- 

Ἠοτες {απίαπι, {[εὰ εἰ απΠφαῖοτες πιεάϊοὶ, απεπιαζπιοάαπι 

οίἵαπι Ἡϊρροογαίες, ΏῬχορο νετο εαπῃ ρατίεπι, Ύπα ρταες]- 

οἴοτασι πιυ[ου]ογαπα Γεπάϊῖηες εκρυ]]μ]απί, {παπδγοχ[απα 08 
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ἔξωθεν ἐπιβέβληταί τὲ καὶ περιβέβληται ξύγωμα προσαγο- 
ρευόµενον. 

}Γερὶ τῆς τρίτης συξυγἰίας τῆς κλειούσης. 

Οἱ ὃ) ἐντὸς τοῦ στόματος μύες ἐπιβεβήκασυ μὲν τοῖς 
πλατέσε καὶ κοίλοις τῆς κάτω γένυος, ἀνατείνονταυ δὲ ἐπὶ 

τὴν ὑπερώαν ἐμφυόμενοι τοῖς ἐνταῦθα κοίλοις ὀστοῖς ἃ πὲ- 

θιλαμβάνουσιν αἱ πτερυγώδεις ἐκφύσειο. ἔστι δὲ αὐτοῖς ἕν- 

ταῦθα καὶ τένων τις εἴρωσιος, ὅλον δὲ τὸ πλάγιον µέρος 
τὠνδε τῶν μυών συμµπέφυκε τοῖς κροταφίέταιο. καὶ µέντου 

καὶ τὴν αὐτὴν ἐνέργειαν ἔχουσιν αὐτοῖς ἀνασπώντὲς ἐκ τῶν 
ἔνδον μερῶν τὴν κάτω Ὑένυν. ἔνιοι μὲν αὐτοὺς µέρος τε 
τῶν κροταφιτῶν εἶναι νοµίζουσιν, ὥσπερ Ἰαρῖνος, ἔνιου δὲ 

ἀποχωρίζουσιν ἰδίως, καψάπερ «4ἰλιανὸς καὶ Ιέλοψ. ὃὁ 
«ύκος δὲ ὅλως ἀγνοήσας αὐτοὺς ἐπιτιμᾷ τοῖς τέτταρας εἷ- 

ναι λεέγουσι τοὺς κροταφίτας. 

εχἰχ]η[εοις Ἱπιροβίαπι οἴτομπιροβίμππααε ε[ι, ααοά [μβμ7η 

(ος ΖγρΡοπιαἰϊοιι) αρρεµαίατ, 

1)ε τεγὶια [2γεία εἰαιμαάεηίε. 

Οι νετο Ππίτα ο5 [απε πιπ[οα], Ἰαΐῖδ σανίδᾳπθ πιᾶ- 

κῖ]]αε Ιπ[εγίογί Ῥατίρις ἀπουπππραπί: αἆ Ῥα]αίαπι γετο 

1. [οεπάπΕ, οπνῖς ϱ πας 1ΠΙΡΙ Γαπῖ ο[Πδς, ᾳπαε α Ῥτοσε[ήρας, 

απος αἆ αἰαγαπι Επιμίαάίπεπα οἰγουπιάαπίας, ἀπ[ετῆ. Ἠ]θ 

πηπ[οα]]5 ναλάις απἰάαπα Τεπάο Ίιοο 1Π οσο 1πεβ, ἘΤοία 

νετο Ἱογαπι ππα[ομ]ογηπι ἱπαπδνετία ραῖ οπ πιμ[σπ]]6 

πεπιρογα]ῖρας οοαἱε[οΙξ. ΕΕ [απε εαπάεπι, πι ἴεπιροτα- 

1ε5, αοἴἴοπεπ ορειπέ, ΙΠ{ΕΓΙΟΥΕΠΙ ηεππρθ πηακί]]απα ἵπ {π- 

Ίεγίοτε Ρρατίε Γατίαπα ταμεπίες. Οπ]άαπι ος Ρραγίεπι αἴιδ-- 

ἀαπι Πεπιροτα[ασι εἴε εκ [πιαπε, αί Ματίπαςδ, ΠΟοΠΠΙΙΗ 

αμεσα ρεου]ίατί πιοᾷο «ο5 [εραταπί, υπ Δοαπας εἰ Ῥε]ορς. 

Έγεις αμίεπα οὔπι Ίο ΡτοΥ[α5 {ρποταί[ἴεί, ἴ]]ο τερτεµεπά1ί, 

αὐᾷ αιιαίαος ε[ἴε {επιροταίες πα[οι]ος ἀῑσυηί, 
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- » ή 
ΤΙερὶ τῶν µασσητήρων τῶν τριγώνων. 

Οἱ λοιποὶ δὲ δύο μύες έξωθεν μὲν ἐπιβέῥληνται τῷ µή- 
κει τῆς κάτω γένυος, παραφερόμενοι δὲ καὶ καταφερόμενοι 

ταῖς δύο κεφαλαῖς αὐτῶν πρὀς τὲ τὸ μῆλον ἀνατείνονταυ 

μαὶ τὸ ξύγωμα, δύο κατ αἀλήθειαν ἑκατέρωθεν ὄντες καὶ 

οὐχ εἷς' ἀλλήλων γὰρ διαδέχονται τὴν ἐν ταῖς µασσήσεσιν 

ἐνέργειάν τὲ καὶ χρείαν ὁ μὲν εἰς τὸ πρύσω τὴν γένυν κι- 

νών, ὁ δὲ εἰς τοὐπίσω. καὶ μὲν δὴ καὶ εἰς τοῦς κροταφί- 

τας οἳ μύες οὗτοι συμφύονται κατὼ τοῦ ξυγώµατος ἔνδον. 

ΤΠερὶ τῶν εἰς τὰς ὠμοπλάτας τῆς κεφαλῆς ἐμφυομένων. 

’ , 3 » ’ , 

1Ιρωτως} πάντων αφαιρεθέντος τοῦ µυώδους πλατυ- 
” Ακ 8 3 ” ” ” 3 ΄ 

σµατος ἓκ τοῦ κατὰ τὸ ἐνίον αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς ἐκφυόμενου 
ῃ ’ ι 3 ι ’ - 5 ’ ς 4 

φαίνονται δυο μυὲς αλλήλων ψαύοντες εἷς ἑκατέρωῦθεν" ο μὲν 

ἐκ τῶν δεξιῶν μερών τοῦ ζώου, ὁ δὲ ἐκ τῶν αριστερῶν, 

ἔστι ὃ᾽ ἡᾗ ἔκφυσις αὐτῶν ἰσχνη καὶ πλατεῖα κατὰ γραμμὴν 
κ κο 3 λ - Δ 

ἐγκαρσίαν ἐπὶ τὰ ὧια φερομένη" οὐ μὴν ἐξικνεῖταί γε πρὸς 

4. Ίπ πιατρ. (3289.). 

Ρε πηο[[εεεγίδιες εγἰς ος. 

Βε]ιαι απίοπη ἆπο πια[ου]] εχίγ]η[εοας [οεππάσαι 1π- 

Γετῖογῖς πιαχῖ]]αε ]οηβιπάίπεπι Ιπβάεπί; Ρτγαεϊεγγνεοίϊῖ Υετο 

αἴαιπο Ἱπ[εγ ἆπορας 1ρ[ογαπ αριθμ αἆ πιη]α5 εί ο08 

Ἰασα]ε αὐ[οεπάαπ!, Ῥ]π] γενετα Πἰτίπιηιιο οχ![εηίεδς, ΠΟΠ 

υπας. ἠΜηαϊπαπι εΠΙΠΙ 19 ΠΙαΠάεπάο εχοιρίαπί {πι αοίῖο- 

πεπι ἴππι π[απ, α]ίε ἵπ Ρτίοτεπι, αἰξεγ 1π ροβετίογεπι 

Ῥατίεπι πιπαχ]]]απι Ππονθηῃς. Ἰάεπι οἴἶαπι ππα{οα 1Π Τεπι- 

Ροία]ες Ἰπίτα ο5 Ίήραίε οοα]ε[οιηῖ, 

Ώε πιμ[ομ]ς οφ α οαρῖε ἵπ [οαρμίας ἵπ[εγμπίμγ. 

ΑΡ]αία ΡΓΙπΊα οπΙΠΙΠα πηη[οα]ο[α ]αΜιάϊπε, απο ἆπο 

πηυ{ου]Ι εκ ο[[ε οαρ1ῖ5, οιοά 1Π οοεῖρῖίο ε[Π, παἰτίπιαθ 

Ἅπας, [ε πιπίπο [απσεπίες εχοτ]γὶ νΙἀεπίατ, α]ίεγ α ἀεχίτίδ 

απ]πια]15 ρατίῖριας, α Ππ]βτίς αἰίετ. ΕΠ αὐίεπι εογάπι εχ- 

οτίης ρταςῖ]5 Ἰαΐπδααε ρε ἱγαπδγετίαπι Ἠπεβπι αἆ 8ΠΓΕΒ 

Ρτοσεεάεηδ; αἆ ΠΙΓαππ(αθ ἴάππεη 4 πγεπι Ἰαιὰ ρεινεπῖί, [εά 
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ἑκάτερον τῶν ὤτων, αλλ᾽ ἑλαττύν ἐστι συχνώς. ἐντεῦθεν 

ὁρμιηθέντες οἳ δύο μύες αεὶ καὶ μᾶλλον πλατύνονται καὶ τὲ- 
λευτώντες ἐμφύονται ταῖς ῥάχεσι τῶν ὠμοπλατῶών ἄχρυ τοῦ 

καθ ἑκάτερον ακρωμίου συνεπιλαμβάνοντές τι καὶ τῶν κλει- 

δών. τούτους τοὺς μῖῦς ἰδεῖν ἐστι καὶ ἐπὶ τῶν γυμναστι- 

κὠν ἐναργῶς καὶ πρὸ τῆς ανατομῆς. εὐτραφέστατοι γὰρ 

γίνονται καὶ σύμπαντα καταλαμβάνουσι τὸν αὐχένα. τὸ δὲ 

έργον αὐτῶν οὐχ ὥσπερ οἴεται «{ὖύκος ἅμα πολλοῖς ἕξαπα-- 

τώμενος" οὐ γὰρ κατασπώσιν ἐπ᾽ ὠμοπλάτας τὴν κεφαλὴν, 

ἆλλ᾽ ἐκείνας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἕλκουσιν. αποδείκνυται δὲ 

ποῦτο διὰ τῶν αἀνατομικών ἐγχειρήσεων. ἔνθα καὶ περὶ 

πολλῶν ἄλλων κινήσεων τ]γνόημένων τοῖς ἐμπροσθεν ἰατροῖς 

ἐπὶ πλέον διέξιµεν , ὡς ἂν καὶ τὴν μέθοδον ἥτις ἂν ἕκὰ- 

στος εὑρίσκη διδάσκοντὲς. μετὰ δὲ τὴν τῶν προειρημένων 

μυών ἔκφυσιν ἀποτμηδεῖσαν ὑπόκειταί τις ἑτέρα συξυγία 

μυών ἰσχνῶν καὶ μακρῶν λεπτὴ μὲν καὶ πλατεῖα κατὸ τὴν 

ἔκφυσιν, ἀεὶ δὲ ἐν τῷ προϊέναι σερογγυλωτέρα γινοµένη καὶ 

1. ΤΠ ππατρίηο (195. δ0.). 9. (488.). 8. Ἱπ οοἆ. 
στρεπτὴ. 

πππ]ίο Ῥτενίοτ εΠ. Ἠίϊπο ἆπο ππα[οα]Ι 1ΠποΠμοαπίες πιασίς 

πιαρῖκαἃο Ῥοτρείπο ἁἰ]αίαπίατ: 8ο ἵαπάςπι [οεαρυ]αταπα Γ[ρὶ- 

η] η[ᾳαε αἆ ΑΕΓΟΙΩΙΟΠ πϊγορίαπε ἹΓεγαπίας, αλα αἷᾷ εἰῖαπι 

εἰαν]οι]αγαπῃ οοπΙιργεµεπάεηίες. ος πιμ[οι]ος απίε ἆἀ[Ι6-- 

οιΙοπεπα ΤΠ ΡΥΠΙΠΔ[ΙΕΙς ον]ἀεηίες νΙάετε Ρροῇῄαπιας: ῬΙε- 

παω οπῖπ. οοσρα]εμ1[Ππιῖααα Γαπί, 4ο ἴοίαπι οεγνίσεπι 

οεοωραπί. ἩἨοτιπι οΠιοῖα ΠΟΠ ε[ι, αἱ Ίγοιδ πα ΟΙΙΠΙ 

Ρ]εγίεαιιε α]ῖς ἀΙ[Πεοίογ]ῦας ἀεοερίας αΠϊγηγαβα!, Πεφιιε εΠηἶπα 

οαραί αἆ [εαρι]ας ἀείταμαπί, [εὰ Τρία αἆ τ]αά (ταμαπί, 

Ἠοο ἄπίεπι 1π απαἰοπι]οῖς αἁπηϊπ] [γα Ιοπῖυας ἀεπιοπ[ιταίατ, 

1η ϱἱῬης εἴῖαπι ἆς Ρ]εγῖσαιιε αλῑῖς πιοῖῖθας, ααἱ Γαρογίογεθ 

πηεάἶοος Ἰαπεγιπῖ, αΡαπάε ῬΡεγ[εΠΙπΙΙσΣ ο πεί]ούιπα 

εἰῖαπι πα Πησα] πιοίμς 1ηνεπϊγϊί ἀερεαπί, ἀοοεππΠς, Ρο[ϊ 

ΥΠ [ΟΙΟΥΊΠΙ ΡΓβεάΙοίογπα΄ εχοτίαπι ἀἰ[[εοίαπι αἰ]αά απος- 

ἆαπι [αρ]ασεί πππ[οπ]οτΙπῃ ΡγαοΙΠ μπα εἰ ΙοΠΡοΓΗΠΙ ρα στα- 

οἵ]ε εἴ Ἰαΐμπι 1π εκοτία, ΓΕΠΙΡΕΓ ἵαπεη ἆμπι ργορτεάίίατ, 
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τελευτώσα εἰς τένοντα Λεπτὸν, καταφυέται κατὰ τὴν ἀρχὴν 
τῆς βάσεως τῆς ὠμοπλάτης ἀκριβῶς στρογγύλον οἴόνπερ νεῦ- 

ϱον. ὕστις ἐκ τῶν ἔνδον μερῶν παραφερόµενος τῇ βάσει καὶ 
προελθὼν ἄχρι τοῦ ἡμίσέως αὐτῆς, οὕτως ἤδη τὴν ἔκφυσιν 

εἰς αὐιὸ τὸ τῆς βάσεως ὁστοῦν ποιεῖται. τα χρεία δὲ αὐτοῦ 

τῆς ὠμοπλάτης τὴν βάσιν κατ εὐθὺ ἀνέλκειν τῆς κεφαλῆς, 

οὐδὲ τοῖτον οἳ περὶ τὸν «{ύκον ἔγνωσαν τὸν τένοντα. 

ΤΙερὶ τῶν ὠμοπλάτην κινούντων μυών. 

“Ἕπτα μύες εἰσὶν οἳ κινοῦντὲς ἑκατέραν τὴν ὠμοπλά- 

την. δύο μὲν απ᾿ ἰνίου καταφερὀμενου λοξοὶ, περὶ ὧν ἔμ- 
προσθεν εἶπον ἕτερος δὲ τρίτος απὸ τῆς εἰς τὸ πλάγιον 

ἐξοχῆς τοῦ πρώτου σπονδύλου, πέταρτος δὲ ἀπὸ τοῦ τὸν 
λάρυγγα περιέχοντος ὁστοῦ" καὶ δύο ἄλλου τὴν ἔκφυσιν ἐκ 
τῆς κατὼ τὸν γὠτον ἀκάνθης ἔχοντες. ἕῤδομος δὲ ἀπὸ τῆς 

ὀσφύος ἀναφερόμενος ἐπὶ τὴν κατ ὤμον διάρθρωσιν µέγι- 
στος μῦς, οὗ τὴν φύσιν ἅπασαν ἐν τοῖς ἑξῆς διηγήσοµαυ 

κατ ἐκεῖνο τοῦ λόγου τὸ µέρος, ἔνθα δίειµι περὶ τῶν κατ᾽ 

ἑογείῖου ουαΚῖε, ας Ίπ ἵεπιεπα {οπάίπεπι πεγνῖ Ἱπ[ίαν εκαοῖε 

{εγείεπα Πηϊεις αἆ Ῥηϊποϊρίαπι Ῥα[ [οαρπ]αταπι πετάς: 

απ {επάο αὐ Ππιχϊη[εοῖ ρατραφ Ρτορίος Ῥαβπ ρτογνεοίας 

αἴατε αἆ εἶας α[ααα ἀἰπιϊάίαπι ρατίεπι Ῥτουεάεις Πο Ίαπα 

ἵπ 1ρ[απι Ῥαΐ[ς ος Ἱπ[ατίατ.  Όίας απίεπι ε]ας [οαρα]αγιπα 

Ῥα[α τεοία αἆ οαραί αἰίταμετο. ἩἨππο εἰἶαπι {επάῖπεια 

Έγοιι 1βποταν1ῖ. : 

Τε πα ομ]ὲς [εαρμίας πιουειιείδιες. ῄ 

Βερίεπα Γ[απί ππα[οπ]1, απ πίχαπ]ᾳαα πιονεμί Γοαρυ]απη, 

Ώπο αιϊάεπι αὖ οοορΙίε ἀεοτίαπι ορ]ῖφαΙ {εγηπίας, ἆε 

απάρας ΓΠαρεγίας ἀῑσί, Τεγίίας απἴεπι α ΙΤαΠδνετ[ο ῥτοσεί[α 

Ῥγίπιαε νετἰεῦγαε εχογ]ίασ: πατίης αὐ ο([ε ρα [τας απιδ]επίε: 

εἰ ἀιιο αἰῑϊ εκ [ρίπα ἀοτ[ εκοτίαπι Ἠαρεπίε. Ῥερίίπιας α 

Ἰαπαιῦο αἆ{[οεπάεις αἆ Πμπιετί ατΠομ]αΙοπεπα ππαχῖσια5 πηι]-- 

{οα]ας, ει]α5 παϊίαγαπα ΟΠΙΠΕΙΑ 1π Γεηιεπῆρας 1π εα Πρ 

Ρατίο ἀεο]αναῦο, ἵπ 4πα ἆε πιπ[οα]ῖ ατΠου]υπι Ἠμπιενὶ 
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ὤμον  ἄρθρον κινούγτων μυών. ἐκφύεται δὲ ὁ μὲν ἐκ τοῦ 
περώτου. σπονδύλου «τὴν ἔκφυσιν ἔχων εἰς τὸ τῆς ὠμοπλάτης 

ῥάχεως πέρας, ὅσον ὑψηλόν ἐστι πρὸς τὸ ἀκρώμιον σχεδὸν 
εἰς τὸ τρίτον που µέρος ὅλης αὐτῆς. ἔστι δὲ σαρκοειδής 

τὲ καὶ ἥκιστα πλατὺς ὁ μῦς οὗτος καὶ προσάγει τὴν ὠμο- 

πλάτην τοῖς πλαγίοις µέρεσι τοῦ τραχήλου. τούτου τοῦ 
μυὸς οὐ τὴν ἐνέργειαν µόνην ὃ «4ύκος ἠγνόησεν, ἀλλὰ καὶ 

τὴν ἔκφυσίν τὲ καὶ τὴν κατάφυσιν οἰόμενος ἄρχεσθαι μὲν 
αὐτὸν ἀπὸ τῶν στηλοειδῶν τοῦ κρανίου ἐκφύσεων, ἥκειν δὲ 

ἐπὶ τὸ ἀκρώμιον. ὁ δὲ ἐκ τοῦ περιέχοντος ὁὀστοῦ τὸν λά- 
ϱυ7γα τὴν ἔκφυσιν ἔχων εἰς ἐκεῖνο μάλιστα τῆς κατ ὤμο- 

πλάτην ὑψηλῆς ἐμφύεταυ πλευρᾶς, ἕἔνθα ἡ ἀρχὴ τῆς ἄγκυ- 

ϱροειδοῦς ἀποφύσεώς ἐστι, στενὸς δὲ καὶ μιαχρὸς ὃὁ μῦς οὗτος 
ὑπάρχει καὶ προσάγει τὴν ὠμοπλάτην εἰς τὸ πρόσω τοῦ 

τραχήλου πρὸς” τὴν ἰδίαν ἀρχὴν, ὅπερ ἁπάντων ἐστὶ χοι- 

νὸν τῶν μιών' ὁἱ δὲ ἀπὸ τῶν πλευρῶὼν τε καὶ τῆς ὀσφύος 

4. Ἠπεο Ιεοῖῖο α ΌΟΣΣεοΙοσε; ἀπ οοἆ. ἐμφύεταιε 9, ἐπὶ 
τηβΏΙ5 ΡΤίτΏα, δ. ἴη ταβιρίπο ὁ ξ. Έοστε ὅ ἕβδομος μῦς. 

πΙΟΥεΠΗΡΙ5 {χγαοίαῬο. Όαπο πιπ[οα]ας, απϊ α Ῥεῖπια γετίθ- 

Ῥτα εχοπίχ, ἀπ οκίτεπωἰαίεπι [ρίπας [οαραίαγαπα, ΄ ᾳπᾶ 

[αρηίος. ἀρ[α ο[ι, αρπά αοτοποὮ π Τετίίαπι {εγο {ρα 

ππϊνετίαε Ῥαγίεπι Ἱπετίατ, ΕΠ απἴεπι ΟΒΤΠΟΓΗ6 ΠΙΙΠΊΙηθ-- 

απε Ἰαίας πιπ[εα]ας Ἠϊο, [οαρα]απιφιε αἆ ἱγαηδνετί[ας οο]11 

Ρατίος αἀάποῖ,  ἨΠτ]ας. πιπ[οα] πο αοἰ]οηθπι [οἱωπα,  [οἆ 

εκογίπ1 4πσοφπε εἰ 1ΗΓεγ!Ιοπεπι Ἰρποταν]ί ῶγοιδ, 1Ποἱρεγθ 

εμπα αἳ 19 σα]νανίαε ρτοοε[οιις, ααἱ α οοΙάπιπαθ αι ζλαία- 

ἀϊπα Π]]οῖάες ΝΟςΑΠΙΗΣ, αἴηιο αἆ αογοπιῖαπα. Ῥεγγεμίτε ῥρα- 

Ίαμ5. Δί φπἱ αὐ ο[ε σα [ίιχ απιδῖεπίε εκογίαπι Ἠαβοῖ, 1π 

εαπι Ργαεεῖριιε α)]ογῖ5 οο[ίαε [σαρπ]αταπῃ ρατίεπι Ππ[εγίίαν, 

πῬρά Ῥτϊποῖρίυπα Ῥγοσείζας {λα Μαβείαχ, αι απογτοῖᾶθα 

(5. εοταςοϊἀεδ) ποπηπαίασ, :Απράας απίεπι εἰ Ίοησις ε[ 

Ἠήο. πι[οα]ής, [οβρπ]απιφαο ἀπ ΡΥίογεπΙ τεβίοΠεπι οετν]οῖς 

γετίας Ῥγορτίμπι Ῥτϊποϊρίππα αἀάμοῖί, 1ά αποᾶ ᾿οπιπίππη 

πιυ[ομ]ογιπα ϱ{ οΟΠΙΠΙΊΠΕ,. Όπί Υετο ἃ Ί1Π1βο 1 Ἠαπηθγί 

ἀεατ]ου]αἴίοπεπι οἆ[οεπαϊί πππ[οπ]ας, 4ο ἰοίί Ῥαί οανῖεαπε 
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εἰς τὴν κατὼ τὸν ὤμον διάρθρωσιν αναφερόμενος μῦς τῇ 
τε βάσει τῆς ὠμοπλατης ὁμιλῶν ὅλη «καὶ τοῖς σιμοῖς τοῖς 

κατὰ τὴν ταπειγοτέραν πλευρὰν κάτωθέν τε καὶ πρὀσθεν 

ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐκ τούτων τῶν λαβῶν ἐπισπᾶται τὴν ὅλην ὠμο- 

πλαάτην εἴς τὲ τὰ κάτω καὶ πρύσω, οἳ ὃδ᾽ ὑπόλοιπου δύο 

μύες", οὓς μόνους οἴεται «Ίύκος τὴν ὠμοπλάτην κιγεῖν, ὃ 

μὲν ἐπιπολῆς” ἐξ ἁπάντων ἐκφυόμενος τῶν τοῦ Φώραπος 

σπονδύλων εἰς τὸ κάτω µέρος ἐμφύεται τῆς ῥάχεως αὐτῆς, 

ὁ δὲ ὑπ) αὐτῷ κείµενος ἐκφύεται μὲν ἐκ τῶν ἑπτὰ τοῦ θώ- 

ρακος σπονδύλων καὶ προσέτι τῶν ἐν τῷ τραχήλῳ πέντε, 

καταφύεται δὲ εἰς ὅλον τὸ χονδρώδες τῆς βάσεως. ἁπάγευ 

μὲν οὖν ἑκάτερος αὐτῶν ὀπίσω τὴν Ομοπλατην, αλλ ὁ μὲν 

πρότερον ῥηθεὶς ἑαυτῷ κατασπᾷ, ὁ δὲ δεύτερος ὡς ἐπὶ τὸν 

τράχηλον αἀγέλκει». εἰ ὃδ᾽ ἄμφω ταθεῖεν, ὀπίσω πρὸς τὴν 

ῥόχιν, ἀπάγουσιν ὕλην τὴν ὠμοπλάτην, ὡς τοὺς ἑπτὼ τοῦ 
’ . ’ 

Θώρακος σπογδύλους τους πρώτους, οἷς καὶ παρατέτανται. 

4. Ίπ πιβτρίπε παπα Γεοππάα αὀάϊταπα εΠ: ὃ πέμπτος καὺ 
ἕκτος. 9. Ίωπ ΙΠΑΣΡ. (149. 148.). 8. δυρτα[οτ{ρίαπα 
ο /' 

ἀνέλκῶν. 

Γεαριυ]πε Ῥατίῖρις Γεοαπάσπι Ἠαπι]ογεπι οο[ίαπι αἀ]αετεῖ, 

ες 1π[ετιοτῖ ἑἳ ργιογί ῥρατίο ἴοΐαπι [σαρα]απα Ἠϊ5 αΡΡρτεΠεΠ- 

Ποπῖρας ἀοογ[απι αο 1π Ῥτῖοτα αᾱἆ [ο Ἱρ[απι ἱταμῖ. Ἐκ 

τε]ῖααῖς ἀποζις πηπ[ο]15, α αυἴρας Γο]1 [οαρι]απῃ ππονετῖ 

ατριίγαίαν νους, α]ιετ φπἶάεαι 1π [αρεγβοῖε εκ οπιηῖρις 

{λμοταςίς νετιερτῖ εκοτίεής 1π ΙΠΓετίογεπι [ρίπαε [οαρα]α- 

τηπι Ρραγίεπι 1Η[ετΙασ, α]ίογ νετο {8 Ίου Τρίο Πας, εχοζ]-- 

{ατ απἶάεπα εἰ 1ρ[ε εκ Περίεπι {]οταοῖ νετ[ερτίις εἴ εχ 

ααἵπαπε εἰἶαπι 1ρβας οετν]οῖ: Ππετίην απίεπ 1π ἴοίατι 

εαΠ1 Ῥα[ς ΡαγίεΠι, α1ἴιπο οαγΗ]ασίπεα εΠ. Ὀίεγααε 1ρίττ 

1ρ[οταπα τείτο αὐάιμοῖί [εαρα]απι, {[εὰ Ῥτίου Ὠηπα εἰἶαπι 

ἄοογί[απι ἱταλμ]ί, Γεοαπάις νε]αί αἆ οεγνῖσοσπι {αγ[απι Ιταμ]ί: 

Π νενο απο Ππιι] {επί Γαεγ]ηϊ, τεῖγο γετ[ας [ρίπαπι ἀοτίι 

ἰοίααι [εαρα]απι αἆ Γερίεπι [αρεγίογες {]οταοῖς νετίερταν, 

ααἴριαςθ εἰίαπι 1ρ[ εκροττεοί [απέ, αράπουπίαν, 
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” .) ’ ” 

Περὶ τὼν τὴν κεφαλὴν κινούντων μυών. 

"ΕΙ κεφαλὴ τὼς μὲν οἰκείας κινήσεις ἄνευ τοῦ τρἀχή- 

λου κινεῖται ῥραχυτάτας τὲ ἅμα καὶ διτιὰς ὑπαρχούσας 

κατὰ! διττᾶς διαρθρώσεις" τὼς μὲν ἑτέρας ἐφ᾽ ἑκάτερα 
περιστρεφομένη, τὰς δὲ ἑτέρας ἐπὶ νευύντων τὲ πρόσω καὶ 

ἀνανευόντων ὀπίσω. αἳ δὲ σὺν ὕλῳ τῷ τραχήλῳ κινήσεις 
αὐτῆς ἐπὶ πολύ τὲ Ἰίνονται καὶ µετ᾽ ολίγον ὑπὲρ αὐτῶν 

δίειµι. νυνὶ δὲ περὶ τῶν οἰκείων αὐτῆς μυών εἰρήσεταυ, 
τῇ προειρηµένη συζυγίᾳ τῶν ἰσχνῶν μυῶν, οὓς καὶ αυτοὺς 

ἔφην ἀνασπῷν τὴν ὠμοπλάτην ἐκ τοῦ κατ᾽ ἰνίου ὁστοῦ τῆς 

κεφαλῆς ἐκφυομένους ἐφεξῆς ἐστιν ἑτέρα τὴν ἔκφυσιν ἐγκαρ- 

σίαν τὲ ἅμα καὶ σαρκώδη καὶ πλατεῖαν ἄχρι τών ὥτων 

ἔχουσα. συνεκφύεται δὲ αὐτῇ τις ἕτέερα τὴν ἀρχὴν ἐκ τῆς 

ὑπ) αὐτὸ τὸ οὓς χώρας πεποιηµένη. αὗται δι ὅλου τοῦ 

τραχήλου πρὸς τὼ πρόσω φέρονται λοξαί" κατὰ μὲν τὴν 

πρώτην ἔκφυσιν μετρίως συμφνεῖς, ἐν δὲ τῷ μετὰ ταῦτα 

χωρίῳ αποχωροῦσυ μᾶλλον καὶ διὼ τοῦτο καὶ δίο μύες δό- 

4. ὉὙίαπιαθ Ραΐπια καὶ διττὰς διαρθρώσεις ἔχει. 

Ώε πα [οι] οαριὲ πιουεπείδιες. 

ΜοίϊΙοπες Ῥτοργίαε οαρΙ89, Ύωαε αμἰε[οεπίε οεινίοε 

Παπί, Ὀτενιῆπιαε αο ἀμρ]ῖοες [απί, απεπιαάπιοάυπα ἀαρ]ι- 

ϱες εἰῖαπι [μπί εἶας ἀεατιοι]αίίοπεδ; αἰίετα πα {ρ[ίαπι αἆ 

Ἰαίετα οἰγομπινεχ αχ, α]ίετα Ύα ἵπ ρτίογα αππυῖ εἰ ἵπ 

Ροΐϊεγίογα αὈαιαῖί. Ε]άδάεπι Υεγο οβΡρΙ{16 πποίῖοηΏςες, Ύαθ 

πηα οσπι ἰοίαςδ οειν]οῖς πιοία Παπῖ, Ἰοηδίοτες [απῖ, ἆθ 

οα1ρας ἀἰ[α[ας Ῥαμ]ο Ρο[ῖ Παχγαῦο.. Ίιπο ἆε ΠΡῖ Ρτο- 

ρε] πι [ομ]16 ἆδαπᾳ. Ρο[ι ΡγαεάΙοίαπι ραν σταοί]ῖαπα πηιι- 

{οα]οχιπα, ϱ1οδ εἰ Τρίο εκ οοοῖριῖς ο{[ε εχοτίεπἰεδ [οᾶ- 

Ρι]αῦι αἰίο]ενεο ἀἰκίπιμδι αἰίεταπι ἀεῖποερς ραχ ε[ὶ, εχοχ- 

ἐπ ἱγαπδγετίαπα Επι]. εἰ οαγπο[απα Ἰαίαπιαε υίᾳαε αἆαι- 

χε οΡίπεηθ. Ἠπῖο αἰίεταπι αιοάἆαπα οοα]ε[οίί, ρτιποῖρίαπι 

α τεσίοπ6, Ύπαε {α0 ααχίρας εἰ, [µΠπεηΦ. Ἠαεο ρατία ῥες 

ἰοίαπι οθγίοεπι αἲ απἴεγΙογεν ρατίεν ορφαε {εταπίαχς, αἰ- 

ημο ἵπ Ρείπιο αωἰάεπι εχοχία πποδϊοστίίεν οοα]ε[ομηί, ἐπ 

Γαρ{εααεπΙ «ἀείμοερ5 Ἴοεο πμαρῖ ἀεμιοιαί,.. ΟΡ 1άᾳπε 
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ξειεν ἄν τις καὶ οὐχ εἷς ἑκατέρωθεν τοῦ τραχήλου. ἆἄμφο- 
τέρων δὲ καὶ 2) χρεία καὶ ἡ κίνησις καὶ κ) τῶν ἐνῶν θΘέσις 
ὁμοία. διαφέρουσι δὲ ἑνὶ μόνῳ τῷ τὰς μὲν τοῦ προτέρου 
μυὸς ἵνας ἀπὸ τῆς πρώτης ἐκφύσεως, σαρκοειδεῖς ὑπαρχού- 

σας ἄχρι παντὸς τοιαύτας μενούσας εἰς τὸ τῆς κλειδὸς 

ὁστοῦν καταφέρεσθαι. τὰ δὲ τοῦ δευτέρου καὶ οἷον σύνδε- 

σµον ἔχειν τὴν ἀρχὴν καὶ οἷον τένοντα τὸ πέρας, ὃ πρὺς 
τὸ στέρνον πὲἑραἰνεται. τέμνεσθαι δὲ πως καὶ αὐτὸς οὗτος 
ὁ δεύτερος μῖς, εἰ δύο δύναται τῷ βουλομένῳ μέχρι το- 
σούτου λεπτουργεῖσθαι. . σχίδεται γάρ πως περὶ τὸν τρά- 
χπλον, ὡς παρακεῖσθαι καὶ. ψαύειν αὐτοῦ. πὼ µέρη συνηρ- 

τηµένα. . τὸ μὲν οὖν ἕτερον τὸ πρὀσθιον ἐμφύεται τῷ 
σιέριῳ διὰ νευρώδους πέρατος, τὸ δὲ ἕτερον εἰς τὴν ἀρχὴν 
τῆς κλειδὸς σαρκοειδῆ κατάφυσιν ποιεῖταυ" μέσον, πείμενον 
αὐτοῦ. τε τούτου. πρὸς τὸ στέρνον περαίναντος καὶ τοῦ πρό- 

σθεν ῥιθέντος τοῦ τὴν ἔκφυσιν πιποιημένου ἓξ ἐνίου. τοῦ- 

τὸν ὅλον. τὺν μῦν ἕνα .χρὴ τίθεσθαι τῇ τε κινήσει καὶ τῇ 

χρεία: καὶ γὰρ ἡ πίνησις αὐτοῦ λοξὴ καὶ ἡ χρεία τὴν ξ- 

αηπῖρας {ογία[ο ἆπο πιπα[οπ] αἨ πίτοφαο οεγν]οῖς Ἰαΐθγε, 

πόπ ππαςδ εἴε νἰἀερωπίαν, Απιρογαπι [απο Ππη]15 ε[ι αἱι- 

Ἠϊας, πιοίας εἰ βῄΏταγαπι ροβίο.. ὍΌπο ἰαπίιπππιοᾶο ἆ1Π6-- 

γαπῖε, αποά Ῥεϊονϊς ππα[οα]Ι Άρταε α ΡΤΙΠΙΟ εχοτία ΟΑΥΠΟ-- 

[αε εχϊ[επίες, ε]αδοεπιοάίαπε αἆ Άπεπι α[ααε ρετάιγαπίεθ 

1π οἰανίου]αε ο Ἱπ[εγάπίιτ: Γεοαπάί νετο ἵαπα ρε]ποῖρίαι 

νε]α(ῖ Ἰδαπιεπίαπα Παρεμῖ, ἴαπι Ώποπι νε]α Γεπάιπεπα, ᾳπῖ 

[απο αἆ Ρεοίἰοτῖς ο8 Γεγπηπαίαν. ΕὨϊνίάϊΙ γετο αποφιοπιοᾷο 

εἳ Ἠϊο [εεππάὰς ππα[επ]ας αἲ Ποπιῖπε, απ [αρΗ]ίες αἆεο 

ταπι ραγτῖ νε], Ἱπ Ῥίπος Ροίεβ.  Φοϊπάϊταν επἰπα΄ αἸἴφπο 
ΠΙΟΔο οἴγσα οοἰ]απα, αἲ εἴ αἀμαετεαί, ε)άδᾳπε  ρασίες -4ρ- 

Ῥεπ[ας {αησαί. Α]ίεγα 6Ώ6ο Ρα, αιιαθ΄ ργίου ε[ῖ, ο ρε- 

οἴοσῖ Πεινο[ο πα Ἱπ[ογίίασ: αἰίεγα 1 εἰαν]οα]ας΄ Ῥηϊηεϊ- 

Ρίαπι οαγπο[απα Ιη{εγΠοπεπι {αοῖί; 4πας' Ππίετ Ἠμπο  Πρ[απα 

αἆ Ρεείοτα]ε ο5 Τεγπιπαήίειι εἰ [αργαβιοίαπι αΏ οεοιρί(θ 

οσἱεπίεπα, πχε]α Ροβία «εΠ. Ἠτο {οἰᾶς παι{οπ]α5 πηας απ]- 

ἀεπι πιοία εξ αἰϊΠίαίο εβ Παιασπάπς:; πιοίας επίπι 1ρίπ 
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φαλὴν τοῦ ζώου περιαγευ εἰς τὰ πρύσω, οὐχ ἕνα δὲ δια τὲ 
ΐ ο. τὸ μὴ) πάντη µένειν συνεχῆ καὶ διὰ τὸ τὰς ἐκφύσεις τε καὶ 

΄ 3 ι-, 3 3! ει . 

μαιαφύσεις οὐχ ὁμοίας ἁπάσας εὐθείας ἔχειν. αἵ τὲ γαρ 

ἐκφύσεις αὐτοῦ δύο εἰσὶ, σαρκώδης μὲν ἡῇ ἐξ ἰνίου, νεύρω- 
ΔΝ 4 ε/ Π ς -” 

δεστέρα δὲ πως ἢ ὑπὸ τὸ οὖς. αἵ τε κπαταφύσεις, ὡς νῦν 
2) ’ ΄ Γ ε Ε Γι] -” [ή 

{δη λέλεκται, σαρκώδης μὲν Ἡ εἰς την κλειν καῦ,Ἴκουσα, 

γευρώδης δὲ ᾗ ἐν τῷ στέρνῳ συμφυομένη. αλλὰ περὶ μὲν 
’ ΄ -- .) - [4 ο. 

τούτων οὐὔ μεγάλα τοῖς ἀνατομικοῖς ἡμάρτηται. τὸ δὲ οἵξ- 

σθαυ τῷ µήκει τῆς κλειδὸς ἐμφύεσθαι παντὶ τὴν απ ἐνίου 
- -” 3 , /΄ 3 ’ 

μοῖραν αὐτῶν, οὗ μικρὀν τι περὶ τὸ φαινόμεγον ἐσφαλμέ- 
3 ’ 3, ου] ς Ν - ; -- ΔΝ Δ ./ Ἡει νον ἐστίν. είθήταυ δὲ ὑπὸ τοῦ ««ύκου τοῦτο" το καὶ αλλὼν 

Ἶ ” /« Ε) ” 3 Π «; 3 

τινῶν ἐνδόξων ἀνδρών,. καίτου γὲ οὐ μόνον ὅλην ου κατεί- 

ληφε τὴν κλεῖν ὁ μῦς οὗτος, ἀλλ οὐδὲ τὸ ἥμισυ µέρος αὐ- 

τῆς. αὕτη μὲν οὖν ᾖ συξζυγία μἐγάλων ἵκανῶς ἐστι μυῶν, 

ὥστε καὶ πρὸ τῆς ἀνατομῆς ἐπὶ πάντων ἀνθρώπων διαγί- 
; -” , Ε] - ” ε 3 

γὠσκεσθαυ σαφώς καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν γυμναστικῶν, οἱ ὃ 
5, 3 ολο Χ ’ ΣΤ. λ Π μα 
ὀπισθεν ἐξ ἴνίου πεφυκὀτες ἐἑλαττους τὲ πολυ τουτων εἰσὲ 

-- 

ο[ι οῬΙῖηπς, πΠίαθαπο ε[ε, αἱ σαριῖ 1π απίογΙοϊοπΙ ΡᾶΓ-- 

ἴεπι οἰγτουιπαραί, ΝΟΠ πΏμδ Ὑετο, ααοᾷ ΠΟΠ ΟΠΙΠΙΠΟ 8- 

ππού η Πἱ οοπ πας, αιοάφαθ εχοτίας οἱ 1η[ετίοπες Πασά 

Ππιῖ]ες ΟΠΙΠΕΦ τεοίαδαιιε Ἰαρεαί, Ίαπι εἶις [ἀπ ἆπο εκ- 

οτίμς, σαγπο[ας αιάεπι, αἱ εκ οεοῖρίίε ε[ί; πετνο[ίος Υετο 

αιοάαπιπιοάο, α αἱ Γα0 απ1θ. 1ΤΠ[εγίοπες Ίίεπι Γαπῖ, ο]18- 

τηοὰἱ Πιπο ]απι ἀῑκίπιαδ: α]ίότα ᾳπαε αἆ οἰαν]οπίαπι Ῥεί- 

νεπ]ῖ, οαγηοία, α]ίεγα, 4ἀας 1Π 05 Ρεοίοτα]ε 1Π[εγΙ η, Ἠ6Γ-- 

νοία, Θεὰ Τπ 16 ΠοΏ ΠιασΠορετο εττατιαπἰ απαἰ[οπη]οί. Οπος 

νετο ατριίτα 1ρΡ4 Γπενιπξ, πια[ου]Ι Ί]]ας αἲ  οοοΙρῖίε εΠᾶ-- 

[οεπίῖ Ροπίοπεπι {οί Ίρβας οἰανίομ]ας Ιοπρφιαα λα 1πΓετῖ, 

πΟἩ Ῥαγναπι ΡγοΓεοίο οἶτοα αρρατεπί]α οοἩ[ρεσιιίηαε Γαρ]εέία 

Ρεεσαίιπαι οοππι][ετα, Τά ἴαπιεπ ποπ Το πιοάο, Γὲὰ εἴ 

α1Η φποφπο οεἱεῦτες υὶγὶ α[γπιαγαπε, απαπη (παπα Γάπο Ἴδ- 

ἄππι ἰοίαπα πιπ[οα]ας ]ο οἸανίομ]ατα, [εὰ πο ἀἰπιϊάίαπι αὐ- 

ἀεπι οοουραῖ. Ἠιι]αςοε Ιριίαν ρατῖς πηι[ου ππαρηϊ 4άπιο- 

ἅσπι [απ8, αξ δἰίαπι αηῖο ἀ[ΠεσιΙοπέπα 1π οππῖρας ἨοπαϊΠ]-- 

Ρή5, 4ο ῥγαε[εν πα πι θγιπαβ]οῖς, {ποιο ἀἱρπο[οὶ ΡΟΙΠΗΕ. 
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καὶ πάμπολλοι τὸν αριθμόν. ἔστι δὲ αὐτῶν, ὥς ἄν τις εἴ- 

ποι, δύο γένη, τὸ μὲν ἕτερον κοινὸν τραχήλου καὶ κεφαλῆς, 

τὸ δὲ ἕιερον αὐτῆς µόνης τῆς κεφαλῆς. τὸ μὲν οὖν κοινὸν 

τραχήλου καὶ κἐφαλῆς εἰς ὀκιω που διαιρείται μὺς ἑκατέ- 

θωθεν τῆς ἀκάνθής τέσσαρας" ὧν ἡὶ μὲν πρώιη συξζυγία 

πλατείας ἔχουσα τὰς κατ ἰνίον ἐκφύσεις στἐνοῦται κατιοῦσα 

καὶ γίνεται τὸ σχῆμα τῶν μυῶν ἑκατέρου τριγώνῳ παρα- 

πλήσιον ὀρθογωνίῳ βάσιν μὲν ἔχοντι τὴν ἐκ τῆς κἐφαλῆς 
ἔκφυσιν, τὴν ὃ ἑτέραν μὲν τῶν ἐπὶ τὴν ορθὴν }ωνίαν 

πλευρών αὐτῆς τῆς ῥάχέεως τὴν ἄκανθαν, λοιπὴν δὲ τρί- 

την τὴν ταύτας ἐπιζευγνίουσαν, ὥστε ἐκ τῶν εἰρημένων 

εὔδηλον ὅτι λοξαὶ τούτων εἰσὶν ἵνες ἀπὸ τῶν πλαγίων τῆς 

κἐφαλῆς ἐπιστρεφόμεναυ πρὸς τουπίσω. οὗτοι μὲν οὖν οἳ 
μύες, ὥσπερ τινὲ πτύχες ἐπίκεινται τοῖς ἄλλοις πεπλατυ- 

σµένοι καθ ὶ ἕεέρον µέρος εἷς, ἀρθέντων δὲ αὐτῶν ἐνίοτε 
μὲν ἐναργώς φαίνονται τρεῖς συξυγίαι μυῶν, ὡς τὸ πολὺ δὲ 

" ’ ο ἡβι) Ν Δ » 3 

Φύο' παρατεταμένη μὲν ἑτέρα παρα τὴν ἄκανθαν ατρέμα 

4. Μπαπιας ρτίτοα καῦθ" ἕτερον. 

Οιῖ νετο τείτο εκ οοοΙρῖῖο ϱΠα[οΗΙΗΣ, πια]ίο 116 ΠΙΙΠΟΥΕΒ 

{απ αἴᾳιε ἨΠΠΙΕΤΟ ϱ18Πὰ Ρ]ΗΓ68. διηῖ απίεπι ἆπο, αϊ 

αἱσρίαπα ἀῑσαί, 1ρ[ΟΥΙΝΙ βεπενα, αλεγιπι οσο] εἰ οαρῖ]8 

ϱΟΙΠΠΙΗΠΕ, αἰἴεταπι [ο]]μ8 σαρ11δ. Ότσοὰ εὔδο οο]]1 εἰ σᾶ- 

ΡΙ15 ε[ὶ οοπΙΠε, 1 οείο ἀῑνιάαχ ππυ[ου]ος, αὐ αίταφα 

ἨΙΠΙΙΤΙΠΙ [ρίπαε Ῥατίε 4ΠαΙΠΟΥ, 4πογάπη Ῥηπιαπα ραγ Ἰαΐο5 

1η οοοῖρΙίε εχοχίμδ οΡΙΙΠειδ, απρι/[του 1 ε[οεη[α γεὰΚ[- 

τατ, Πίααε αἰγίάδαε Πηβ]]αἰἶπα πη[ομ]Ι Πσιτα α [Παπ]]-- 

ἰπάίπεπι Π]αηρα] τεοἰαυσα, οσ]ας οααἰάεια Ὀα[ςφ {ί 1ρ[ε 

εκ οπρῖίε εχογία5: αἰίετα απἴειι οο[ία, «µαε αἆ τεσπα 

αυδυ]απι ασοεά1έ, Πἱ [ρίπαε αρεα, 1 εβ ασαπί]µας τεἰίααᾶ 

Υεγο {ετίῖα Πί 1]α, αᾳ.άαε Ίιαδ απιρας οοπ]αησίί, Έχδο ες 

Ρταεάϊοἰ15 πιαπ]{ε[ίαπα ε{ἰ, Ἱοταπα παμ[ου]ογάα Ίργας οΡ]]-- 

ᾳµας εί[Τε, α εαρὶῖς Ιαίετίοα αἆ ῥρο[ιεγίοτα Ἱπγετία». Ηϊ 

{αμα ππυ[οι]], εκ ιἴταπαε Ρατίε υΠΙ6, {απαιαπι Ρ]σαε 

ᾳιαεάαπι ασο Ἰαπηῖπαε 1ρ[5 [αρετ]ασεμί εκραπῇ. Όιίραθ 

{αρ]α11ς. ἱτῖα ααἰάεπι αᾳπαπάο πια[ομ]ογαπα ρατία ππαπΙΓε[ίθ 

αρρανεμί, [αερῖις ἵαπιειπ ἆμο, αἁογμη αἰίεγάπι, Γεοαπόάμι 



Γ44ΗΝΟΤΊ ΠΕΡΙ Μ7.ΩΝ 4ΝΑΤΟΜΗΣ. 045 

πλατέων μυῶν λοξῶν ἂἄπ᾿ ἰνίου πρὸς τὰ πλάγια τῆς ῥάχεως 

φεροµένων, ἡᾗ ὃ᾽ ἑτέρα στερογγύλων ὑπεναντίως ἐκείνοις ἐχόν- 

των τὰς ἵνας ἐκ τών πλαγίων μερῶν τῆς κεφαλῆς, ὅθεν περ 

καὶ τὴν ἔκφυσιν ἔχουσιν ἐπὶ τὴν ἄκανθαν φερομένην. ἐπει- 
δὰν δὲ τρεῖς συξυγίαι φαίνωνται, µία μὲν αὐτῶν περὶ τὴν 

ῥάχιν ἐκτέιαται, ἡ δὲ ἄλλη παρὰ τὰς πλαγίας ἀποφύσεις, ἡ 

δὲ λοιπὴ ἀμφοῖν περιτέτακται μέση, πολλάκις δὲ καὶ πάσας 
τὰς ἵνας ἁπασῶν τῶν ἐκφύσεων ἐδεῖν ἐστιν ἀπὸ τῶν ὀπίσω 
μερών εἰς τὰ πρόσω λοξώς φερομένας, ὡς τελευτῷν, ἁπάσας 

κατ ἐκεῖνο τὸ µέρος τῶν σπονδύλων, ἵνα πέρ εἶσιν αὐτῶν αξ 
αποφύσεις αἳ πλάγιαι, ἀφελόντι δὲ αὐτὰς ἀκριῤῶς ἤδη κα- 

ταφαίνονται" αἳ περὶ τὴν διάρθρωσεν τῆς κεφαλῆς. εἰσὶ 

δὲ ἐνταῦθα τέσσαρὲς μύες μικροὶ καθ᾽ ἑκάτερον µέρος" 
δύο μὲν ἐκ τοῦ τῆς κἐφαλῆς ὁστοῦ τὴν ἔκφυσιν ἔχοντες ἐκ 
κοινῆς αρχῆς κατὰ τὸ τοῦ ἰνίου πέρας ἁπτόμενου τῆς διαρ- 
Θρώσεως,. καθήκει δὲ ὁ μὲν εὐρωστότερος” αὐτῶν εἰς τὴν 

. , Ν ᾱ . ’ 
4. Μαπιις Ῥτίπια: καταφαύεται τὰ κατὰ τὴν διάρθρωσιν, 

9. Ἠοο α ΟοΟΣΓεοΙ. ΠΑΩ ΧΩΘΠΙΘ ῥείπΙΑ γευρωδέστερος. 

{ρίπαπω εκίεη/[απι, πηπ{οι]οβ. Ἰεπῖίει Ιαΐος Ἠαδεί, ααἱ οΡ]]-- 

αμῖ αἈ οοοῖρὶ(1 οἷε αἆ Γρίπαε ἸΙαΐετα {εταπίατ; αἰίεγατη 

Ἰεγείεςδ, οὕπι πιπ[οα]ή 11 ο οοηἰτατίο Ώρταν Παρεαηϊ, εκ 

Γγαηδνετῇς ππιίγαπα οαρ115 ρατηραθ, ππἆε οἰῖααι εχογίΏτα 

ουπεπε, ἵπ [ρίπαπι [εηάεηίε, Οὐαπάο γεγο ἰτία νίἆεπ- 

αχ Ῥασία, Ώπιιπα Ῥτορίους Γρίπαπα εχἰεπά({ίατ, αἰίετιπι Ρτο- 

Ρίες {χαηβγετ[ο5 ρτοσε/[ας νετίερτατιπα, ἑεγίῖαπα Ἱπίες πέναπι- 

ας πιεά[μηι οο]]οσαίαπα εἴι, ΘῬαερεπιπιεΓο ἴ8Π16Η ΟΠΙΠ6Β 

Ἠοτυπῃ οπιπΙαπα εχοτίαπα πια[οα]οταπι ἤρχαςρ νἰάετε Ιοεί 

α ΡοΠετιοτίρας 1Π απἰετίοτα οβ]ῖαιε ἰεπάεπέες, τὲ ἑαπάεπα 

οππθς Ππ]απί 1π εαπι γετίερταγηπι ρατίεπα, 91 ἱχαπονετί 

Γαπῖ εαταπα Ρτοοε[ας. Όαπε Π Ἰος πιμ[ου]ος Γμαἱουῖς, 1 

οοη{ρεοίιπα ΗΡΙ οχηπ]βίε νεπίεπί Ῥατία ἴ]]α πια[οα]οταπι, 

ᾳπαθ 1π οαρ]ς ἀεατίϊοι]αίῖοπε Παρεπίατγ.  διαηῖ ἀπίεπῃ Ίσο 

1π Ίοουο πἰχίπιπε απαίαος εχἰραῖ πιυ[ου]:. ἆπο ααἰάεαι, 

αι α οαρΙΗ5 οῇε εκ οοπιπιαΠῖ Ῥχϊποϊρίο [εοππάμπι οσοὶ- 

115 εχἰχεπιϊίαίεαι εκοτϊαπίας, ἀεατίῖοι]αἴοπεπι (ηςεπίςς, 

4ποσ πι α]ίεΣ πετνοίος 1π Ρο[ίετίοχεπι [εοαπάας γετίεῦγαο 

σΑΙΕΝύ6 το!τ. ΧΙΙ, ΡΑΠΕΦ Πο Οοο 
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» , ΜΗ ” , , ’ Γ 
ὀπισθίαν απὀφυσεν τοῦ δευτέρου σπονδύλου στενοι µὲενος κατα 

τὴν ἔκφυσιν, ὁ δὲ ἕτερος λοξὸς εἰς τὴν πλαγίαν τοῦ πρώ- 

του, τρίτος δὲ ἄλλος μῦς ἐπιζεύγνυσι ἀμφοτέρους ἀπὸ τῆς 
- ’ ω { » . [ή 3 3, 

τοῦ πρώτου σπονδύλου πλαγίας αποφύσεως ἐπὶ τὴν ὄπισθεν 
3 , - - 4 

ἀφικνοιμενος τοῦ δευτέρου, καταφύσται δὲ οὗτος μὲν εἰς τὰ 
, - ; ς ν ϱ/ ε ”ν . ε) 

πλάγια τῆς ἐκφύσεως, ὃὁ δὲ ἕτερος ο πρώτος λεχθεὶς εἰς 

αὐιὸ τὸ ὑψηλὸν, ὅπερ ἄκανθαν ὀνομάζουσιν, ὑπόκειται δὲ 
. 

τούτῳ μῦς ἕεερος μικρὸς ἐκ τοῦ τῆς κεφαλης ἐγίου κατα- 

φυόµενος εἰς τὸν πρῶτον σπὀνδυλον. 3 δὲ ἐνέργεια τῶν 

μὲν ὑστάτων  εἰρημένων μυῶν τούτων τῶν μικρῶν ὀπιὼ 

τὸν ἀριθμὸν ὄντων ἡᾗ περὶ τὴν διάρθρωσιν µύνην κίνησις; 

τῆς κεφαλῆς, τῶν δὲ ἐπικειμένων αὐιοῖς ἅμα τῷ τραχήλω 
Γ .] τ 3 ο 3 ’ 

παντὶ τὴν κεφαλήν. ἀνανεύουσι μὲν οὖν ἐπ᾽ εὐθείας µόνην 

τὴν κεφαλἠν οἳ καθήκοντες ὅρθιου μύες εἰς τὲ τὸν πρώτον 
. ν , , λ Π / 3 / ε 

μαὶ τὸν ὃδευτερον σπὀνδυλον, µεια δὲ βραχείας Σγκλίσεως, οἱ 

λυιποὶ τέσσαρες οἳ μὲν ἐκ τῆς κεφαλῆς ἐκπεφυκόιες ατοέμα 

λοξὴν ἀπάγοντες εἰς τὸ πλαχιον. οἱ λοιποὶ δὲ διο συνερ- 

4. Ἠοο α Όοστ. ἵπ ο0ἆ, ὑστότως. 9. Ίπ 1ασΡ. κιῆσαι. 

Ρτοσείαπι ῬΡοτησίίατ, αραά Ἰπ[ετήοπεπι απσαΠΊου τεάάτίαςς 

αἰίον οβρ]Ιαᾳαπς 1Π ἴγαπδνεγ[απα Ργίπιαε νετίεμταε Ρτοσε[απα 

Ἱπ[εγίαν, Ταυίϊαθ νετο αἶϊας ασιΏοφ Ἠος οοπ]αησιί α ἵταῃς-- 

νετ[ο Ρτίπιαε γετίερτας ρτοσείζα 1π ρο[ϊεγίογεια Γεεππάας 

Ρενίίπσεπς, Ἱπ[εγ]ίαγ [απο Ἰ]ο πιι[οα]ας ἴπ 1ρβας Ρτουε[Τας 

Ἰαίετα: απεπιαάσιοάαπι απϊ Ῥτος ἀῑοίας ε[, ἵα Πρ[απι Ρτο- 

οείζας Γαπιπιϊἰαίεπη, απαπῃ ασαπἴ]απι [. Γρῖπαπα νο αρίσοεπι 
αρρε]]απί.  Ἠπίο 1ρΗ α]ίεν ρατνις [αρ]ασεί πιπ[ου]ας, αἳ 

οεεῖρι(15 ο/{[ε ἵπ ριίππαπι νετίερταπι ΙΠΓεγίαδ, Ἡοταπι πο- 

νι[ππιε ἹἨποπιοτβίογατα πια[ομ]ογαπι εκίσαοταπι, ΠΠΙΠΕΓΟ 

οοίο εχἰ[ιεπαπα, αοἰίο αίᾳαο ππάπας ε[ Τρίε σαρ1!ῖδ ππο- 

ἴᾳ5 εἶχοα ἀεατ[επ]αίίοπεπι [οἶαπ: Ποπ εοταπι, πα Ἰή8 

ΙπουΡαπΕ, αοίίο ε[ε, πἱ οαραῖ ππα οσπι οεγνίοε ἰοῖα Πιο- 

νεαπί. Οαραί ἱβίατ ΓοἼαπι αὈπιεπάο, τεοία πιμ[οα]Ι 11 

αραπῖ, οι 1π' Ῥγίπαπι εἴ Γεοππᾶαπι νοτίερταπι τεοῖ Ῥτο- 

οεἀαπῖ. Όται Ῥρατνα νετο αἲ αἰἴετα Ππο]ίπαϊίοηπε πιονεπί 

οείενῖ ΠαίΠοΥ, απογαπι ἆμο α οαρῖε εκοτίῖ Ἰεπιίεγαιιε 

ου]ᾳι ἀε[οεπάεηίες, 1 αἆ Ἰαίετα αθάποιαῖ. Ἠε]ιφιῖ νενο 
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γοῦντέςὶ τε κατὸὼ τὴν γινοµένην ἐκ ταύτης τῆς κινήσεως 

τοῖς ἀντιτεταγμένοις μυσὶν ἀνάτασιν λοξὴν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 

ἅμα τοῖς συνέχουσι µορίοις τοῦ πρώτου σπονδύλου πρὸς τὸ 

κατὰ φύσιν ἐπανάγονιξςο. πρόδηλον δὲ ὅτι καθ᾽ ἕνα μὲν 

ἕκαστον μῦν αἱ κινήσεις αὗταυ γίνονται αἱ λοξαὶ, συναμµφο- 

τέρου δὲ καθ᾽ ἑκάστην συζυγίαν ἐνεργήσαντος εὐθεῖα κίνη- 

σις ἀποτελεῖταυ µία. οὕτω δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἐπικειμένων 

αυτοῖς μυῶν τῶν ὅλον τὸν τράχηλον κατειληφόιων οἳ μὲν 

λοξοὶ λοξὴν ἀνανεύουσιν, οἳ δὲ εὐθεῖς εὐθεῖαν ἐργάξον- 

ταυ. ἐσφαλμένου δὲ εἰσυ καὶ περὶ τούτους ανατομικοὶ μήτὲ 

τὸν αριθμὸν αὐτῶν ακριβῶς μήτε τὴν Ὀέσιν μήτε τὴν ἐνέρ-- 

γειαν μήτε τὴν χρείαν μήτε τὸ σχῆμα γράψαντες. ἄλλοι δὲ 

ἐκ τῶν πρόσω δύο μύες εἰσὶ τῶν κινούντων ἅμα τῷ τρα- 

χήλῳ τὴν κεφαλήν" εὔρωστοί τε καὶ μακροὶ προβαίνουσι δὲ 

ἄχρι τοῦ πέμπτου τῶν κατὰ τὸν θώρακα σπονδύλων, ἐπι- 

τεταμένου μὲν ἅπασε τοῖς κατὰ τὸν αὐχένα σπονδύλοις ἐκ 

τῶν ἔμπροσῦθεν μερῶν, ὑποβεβλημένοι δὲ τῷ στομόχῳ. ἡᾗ 

4. ἹΜαπαθ ρΥῖπιας ἐνεργοῦντές τε κακὰ τὴν. 

ἀμπο, ἆάπι ασαπῖ, θα ο] παπι ΕΧΙΕΠΠΟΠΕΙΗ, πας εκ ο)- 

Ροβίοτααι ΠΡΙ πιω[οαἰοσαπι παρες ἀῑοίοταπα πιοία {[αοῖα 

{μεγαῖ, ἵπ οαραῖ οσα οοπϊπαϊς ραγδας ῥρτίπιας υετίεργαθ 

αἆ Πίμπι [εοεππάαπι παϊαίαπι τεἠαουΠἰ, ἑαπαιεθ ΟϱΟΠΙΡΕΙ- 

τωπα ε[ῖ, αποά ἵπ μποαοαθ Ἱογαπι ππα[οαἱογαπι ρανῖ, [Π 

ππας ἰαπίαπι ασαί ππι[οα]ας, πποίας εαρῖῖ Πί οβΙΙφιις; 

[π απιρο Επι], πιοίας τεσίας αηῖσις ε[Ποίίατ. Ρίο [απο 

ἵπ Ἡςδ, φαί 5 Ιποαπισαηί ππα[ου]15, ἰοίασι οετνῖσεσι οεει]- 

Ραπίΐρας, οῬ]Ιφαῖ ααἰάεαι ορ] σαι ἐρίαπι αρπαεπάο πιο- 

νεπί: τεοῖ Υετο τεοίαπι 14 [αοϊαπί,  ἆαπι 1π 115 εἴῖαπι 

πηιι[οιι]15 εγγατιιπέ ἀ[Πεείοτες, «αἱ ηεο ΠΠΠΙΕΓΙΠΙ ηεο Ρο[- 

Ώοπεπι Ἠεο 4ΟΙΙΟΠΕΠΙ πεο Π[απι πεο ἀεπίᾳαε Πβαταπι ϱο- 

ταπα [οπρίετο. Ώπο Ῥταείετεα οκ Ρτίοτίρας ρατηῦς Γαπί 

πια [οι]1, οαραί πα οἵἵπι οεγν]ος ΠΙΟΥΕΗΙΕεδ, να] {απθ ἃο 

Ἰοηςδί. Ενοσγεδαπίας ααίεπι ὶ πα[ου]Ι αἆ απϊπίαπα αίμα 

{οταοίς νογίερταπι, οπιπἶρας οεινίοῖς νεγιευγῖδ. αΠΤΕΓΙΟΓΙ 

1Π Ῥατίε [αρετ[γαιϊ, [οπιποβοφαθ, 1 ε[ϊ σι]αε, Γαβ]εοίῖ. 

ὍΟοο 2 
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δὲ ἔκφυσις τούτων ἓκ τῶν κάτω μερών ἐστι τῆς κεφαλῆς, 
σαρκώδης τε οὖσα καὶ αατειληφυῖα τὸ μεταξὺ τῆς τὲ διαρ- 

Θρωώσεως αὐτῆς καὶ τοῦ κάτω πέρατος τῆς λαμβοειδοῦς 

ῥαφῆς. κάµπτουσυ δὲ οἱ δύο μύες οὗτοι σὺν τῷ τραχήλῳ 
τὴν κεφαλὴν, ἐπειδὰν ἐνεργήσωσιν ὅλου, τὸ δὲ ἄνω µέρος 

αὐτῶν ὅσον ἀπὸ τῆς κεφαλῆς εἰς τὸν πρὠτόν τὲ καὶ δεύτε- 

ϱον ἐμφύεται σπὀνδυλον αὐτὴν µόνην ἐπινεύευ τὴν κεφαλὴν 

ἰδίαν ἐσθ᾽ ὅτε σαφῆ περιγραφὴν ἔχον ἀνάλογον τοῖς ὅπι- 

σθεν μυσὲ τοῖς μικροῖς. εἰσὶ δὲ κακ τῶν πλαγίων” μερών 

περὶ τὸ τῆς κεφαλῆς ἄρθρον ἄλλαι δύο συξυγίαι μυῶν µι- 
κρὠν. {ἡᾗ μὲν ἑτέρα συνάπιουσα τῇ κεφαλῇ τὸν πρώτον 

σπόνδυλον, ἡ ὃ᾽ ἑτέρα τούτῳ τὸν δεύτερον. οὖκ ἀεὶ σαφἠς 
ἡᾗ ἐνέργεια δὲ τούτων ἐστὶν, εἰς τὸ πλάγιον δὲ ἐπινεύειν 
αὐτὰς µόνον τὼς κατὰ τοὺς πρώτους σπονδύλους διαρθρώ- 
σει. τούτων ἁπάντων τῶν μυῶν ὅσοι τὴν διάρθρωσιν 
ἐστεφανώκασι τῆς κεφαλῆς, ὥσπερ ὁρᾷς ἐν κύκλῳ περικεί- 

µενος ἄλλος ἄλλην ἐνέργειαν πεπἰστευται, δύο μόνους οἶδεν 

4. Ἱπ πηατβίπε τῆς. 35. ἵΜαπαθ Ρεῖπια: πλατείων. 

Ηοταπι εχοτίαθ εκ Ἱη{ετιοτῖρας οαρ]{15 ρατίάρας εῇ, οαΓΠΟ- 

[ᾳ5 οκῖῃεης, ϱ8π](αθ ΤεΡβΙΟΠΕΠΙ ΟοςΠρᾶΠΦΒ, ᾳωάς Ιπίετ σαρ]- 

ες ἀεατιοι]αίΙοπεπι εἰ ΙΠΓΕΤΙΟΤΥΕΠΙ [αίαταο Ιαπιράο]ϊάϊς Άπεαι 

εοπΗπείατ. Ηϊ πυ[ου] οτι {οἱ αραπῖ, οαραῖ οππι οει-- 

νίοο Πεοίαπί,. Όππι Υεγο [αρεχίος {απίαπι εοχΏπι Ροσίῖο, 

απαε α οαρίίε ἵπ ρτίπιαπα εἴ [εοππάαπι Ἱη[ογίίαχ γεγίεβταπη, 

4οοπο {ιπρίίατ, ἀρίααι [ο]απι οαραῖ απηπεηάο πογεῖ. 

ΦαΠθ Ἠαεο Ροτίο ρεομ]αγεπι αἰηπαπάο οἰαχαππ(αε Παδεί 

εἰτοιιπι[οτρίίοπεπι ἀε]πεβίΙοπεπηνε, ᾳμᾶ9 ΡοΠεγίιοσίβης εκῖ-- 

σι 1116 πωι{[οα]ῖ5 Ρχοροχ!ῖοπθ χεί[ροπἀεῖ. Θιπί Ρργαείθγεα 

εκ ἱταπςνετ[ς Ῥατίῖδις οἴτοα οαρῖϊῖς αγοι]ήπι α]ία ἆπο 

Ρατία παπ[οι]ογαπα Ῥάσνοτηπι, αἰιεγυπα Ῥτίπιαπα νετίεβταπι 

οαρΙ, αἰίεγυνα [εοππάαπα ΡΥΙΠΙ8Ε οομπεοίεῃς. Ἠαιά [επι- 

ῬΡες αὐίεπι πηαη]{ε[ία Ποτιπα ΠΙΠΓΟΠΙΟΥΗΠΙ αοἰῖο ε[, πί 1ρ[ας 

Γο]ας Ῥηείπιᾶε νετίερταο ατἰοι]α[ίοιιες αἆ Ἰαίεγα αηπιειάο 

πιονεαβΠ!. Ἐκ Ἠῖς οππῖρας πιπ[οι]15, αι οαρῖα5 ἀεατίῖοιι-- 

Ιαιίοπεπι ἵπ οτρεπι οἰομπιάαηίε οοχοπβμῖ, ιο [ο]ος 
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ὁ .4ύκος. ἀγνοῶν δὲ τοὺς ἄλλους ἅπαντας, ὥσπερ καὶ τοὺς 
ὄπισθεν ὀκτα τοῦ ἐνίου, οὓς κοινοὺς ἔφαμεν εἶναι τραχήλου 
καὶ κεφαλῆς' ἀλλὼ τούτους μὲν οὐκ ἠδυνήθη διαχωρίσαν 
τῶν ῥαχιτῶν, τοὺς λοιποὺς δὲ ὑπὸ τούτους κατακεκρυμμέ- 
νους εἰκότως οὖκ ἔγνω. 

ΤΙερὶ τῶν τῆς τραχείας αρτηρίας μυῶν. 

Τῆς τραχείας ἀρτηθίας τἐσσαρές εἰσιν ἴδιοι μύες, συ- 
στέλλοντές τε καὶ στενοῦντες αὐτὴν, ἐπειδὰν ταθῶσιν ἀντι- 

σπώντες καὶ τὸ ἐοειδὲς ὶ ὀστοῦν καὶ τὸν λάρυγγα. ἄρχονται 

δὲ αὐτῶν οἱ μὲν µείξους ἐκ τοῦ κάτω πέρατος τῆς εὐθείας 

γοαμμῆς τοῦ ἰοειδοῦς, εἶτα κατὰ τὸ μῆκος ὅλης τῆς αρτή- 

ρίας ἐνεχθέντες ἐμφύονται τῷ στέρνῳ κατὼ τὰ ἔνδον µέρη. 
δόξειαν ὃ᾽ ἄν σοὲ ποτὲ καὶ διφυεῖς ὑπάρχειν οἳ δύο μύες 

οὗτοι" ἄλλοι δὲ δύο ἀπὸ τῶν πλαγίων περιλαμβάνονται καὶ 
κώτω μερών ἐκφυόμενου τοῦ Θυρεοειδοῦς χόνδρου τελευτῶσθ 
καὶ οὗτοι πρὸς τὸ στέρνον ἐκ τῶν πλαγίων περιλαμβάιον- 

1. Ίπ πιαγρίπε Φυιοειδὲς. 9. Ἠοο ε πᾶχ6, Ίαπι οοἆ. 
εἲς Ἰαῦεἴ. 

Ίγειθ πονῖξ, εαείεΓο Υετο ΟΠΙΠεΦ ἀρποταν1ί, (αεπιαάπιο- 

ἀππι εἴῑαιι Ρρο[ίεγίογες οοἵο οοοῖρΙῖδ, ᾳο5 οετν]οῖς 4ο ϱσᾶ- 

ΡΙἱ6 οοΠΙΠΙΠΠςς εἶζε α[ζεταίπιας, Ίεταπα Ἠο5δ, ααοά α [ρί- 

ηα]ρις πηιι[ομ] [εραγαγε πεφυ]τεῖί: τε]ῖαιος {18 6 αὐ- 

Γεοπᾶτίος πιετ]ίο 1βΠογαν1{, 

Ώε σημ ομ]ὲς α[ρεταε αγἰετίαΘ. 

Αἴρετοε ατίετῖαε απαίπος [αΠί Ρεου]ατες πιπ[ου]1, 

χρίαπι οοπίταμεηίες εἰ οοατοίαπίες, οπι εχίεπίί Γεγ]ηῖ, 98 

Ἰιγοίάες εἰ 1ρίαπι σαίασ τεγε]]επίε. Ἐκ Εῖς ππυ[οα]ῖς απὶ 

πηθ]οχες [αηῖ, ρεϊποιρίαπα φαϊάεπι αἲ 1π{ετὶοτί τεοίαε 1πεαθ 

οίῃς γοῖαῖς {εγπιῖπο [απιιπῖ Γεοιπάσπα ἰοί]α8 ατίετίας 1οι-- 

ριιαάίπεπι Ργοἰταοιϊ: 1Π[ΕΓΙΙΟΠΕΙΑ νετο 1Π ο5 Ρεοίοτα]ε {έ- 

εαπάιιπι ἀΠπίετηας εἶας Ρρατίες πιοµαπίατ, ΓΙΡϊ ᾳ«αοφαθ α]ῖ- 

απαπἆο Ε1πάϊ νιἀευμπίανς ε[ε παα[οι]ϊ 11 ἆπο. ΑΠΙ Υετο 

ἆπο εκ ἱταπδνεγῇς 1η{εγιοτίραδηαε {]λγγεοῖάϊ οατα]αρίπ]6 

Ροτίθιης οχοσΗῖ, 1η ρεοἰοτῖς ο5 εί 1ρ[ (εγπιϊπανί, ἀτίεγῖαΠι 

ψ 
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τὲς τὴν ἀρτηρίαν, μεμνημένων ἡμῶν ὡς ἐπὶ τῶν πιθήκων 

ἅπαντα λέγεται ταῦτα. περὶ δὲ τῆς τῶν ἄλλων ζώων πρὸς 

τούτους διαφορᾶς ἐν ταῖς ἀνατομικαῖς ἐγχειρήσεσι λέγεται. 

ΤΠερὶ τῶν τοῦ λάρυγγος ἰδίων μυῶγν. 

4ύο μὲν ἐπὶ τοῖς προσθίοις µέρεσυο τοῦ χόνδρου τοῦ 
Φυρεοειδοῦς, ὁ μὲν ἐκ τῶν δεξιῶν, ὁ δὲ ἐκ τῶν ἀριστερών 

ὅρθιοι κατὰ τὸ μῆκος ἐπίκεινται πεφυκότὲς ἐκ τῶν ταπει- 

νῶν μερών] τοῦ λαμβδοειδοῦς. ἀνασπῶώσι δὲ οὗτοι πρός τὲ 
τὸ ἄνω καὶ πρόσω τὸν χόνδρον, ἕτεροι δὲ δύο μύες ἀπὸ 
τῶν ὀπίσω περάτων τοῦ Θυρεοειδοῖς χόνδρου καθ ἑκάτε- 
ϱον 3 εἷς ἐκφυόμενος καταφύονται τῷ στομάχῳ σφιγκτήρων 

τρόπον περιλαμβάνοντες αὐτὸν, συνάγειν οὗτοι καὶ προστέλ- 
λειν πεφύκασι τὸν χόνδρον. ἄλλοι δὲ δύο διφυεῖς τὼ πέρατα 

τοῦ πρώτου καὶ δευιέρου χόνδρου συναπτουσί τὲ καὶ συνά- 

γουσι καὶ μετὰ τούτους ἄλλον τέσσαρὲε ἐκ τοῦ δευτέρου 

1. Όοστεοῖ, 1π 16. πλευρῶν. 9. Ἠοο ϱ πηαχςσ. Οοἆ. 

ἕτερον. 

α Ἰαϊον]δις οοπιρ]εοίεηίο, ἹΜεπιΙπΙ[]ο απίεπι οροτίεῖ, ἄθ 

Ππιῖς οπιηῖα Ίαεο ἀῑοι,. ΊἈΝαπι 4ε ἀἱ[ογιππῖπε, αοά 1Πίεχ 

Ίιας ϱξ οείογα απ]μηα]ία ε[ι, 11 απαἰοπη]οῖς αζπιὶπῖ[ιταἰ1οπῖ-- 

Ῥις ἀῑοιτ. 

Ώε γτορτίίὶς βιεεμτὶς [. ἰαγγπβὶς πιµ[οιμ[έᾳ. 

Ῥιο α]ἆσπα πα [ου] ἵπ Ργογίρας οαγι]ασϊπίς [οπ(]- 

{ουπηῖς ρανίίρας, αἰίεν ε ἀοχίτῖς, ο Ππ][γὶς αἱίθ6ς, τεο[ῖ [ε- 

ουπάα εἶαδ Ἰοηφιαάίπθεια Πποαπιραπί, αἲ ἠαπ]λοτίρας 

ος Ἰαπιράοϊαἰς ρανάῦιαθ εχοτί, Ἠὶ αἆ Γ[αρετὶοτᾶ εἰ απίε- 

χΊογα οαγ]ασίπειι αἰἰγαλαπί, Όπο νετο αλ πιμ[ομ]ϊ α 

Ρο[ιεγιοσίριις [οι1[ογπιῖς αγ ]ασῖηϊ εχκἰγεπηίαίῖδιας παἰγΙη-- 

αµε απ εχοΓιεηίες ρα]αε 1ηΓεγαπίας ἀρίαπι ρενῖηάε πο 

{ρμ]ποίενες εοωργεμεπάεπίες:  οαγ]αρίποεπι οοσιπί αἰᾳμθ 

αἀβτιησαπί, Ότο Ίάεπι αλ Ῥ1Π4ϊ Ῥτίπιαε εἰ Γεοιπάαε οας-- 

Π]αρ]ηϊς Ἆπες οοπ]μηπσαπῖ οοδαπίφμε; ροβ 4ο απαίπος 

8) εκ Γεοιπόάα οατ]αρίπε 1π ἱεγίῖαπι ἀενεπῖεηίες 1111 αωῖ-- 
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χόνδρου διήκοντες εἰς τὸν τρίτον" οἳ μὲν εἰς τοὐπίσω δια- 
6ιἕλλουσι τὴν διάρθρωσιν, οἱ δὲ εἰς τὰ πλάγια τὸ ἄνω πέ- 
ϱας ἀνοίγοντες τοῦ λάρυγγος καὶ μὲτ αὐτοὺς ἄλλοι δύο 
μ φαινόμενοι πρὶν διοιχθῆναι τὸν λάρυγγα συνάπτουσυ τὸν 
Ὀυρεοειδῆ χύνδρον, τῷ μὲν αρυταινοειδεῖ διὰ παντὸς, οὐ 
δια παντὸς δὲ τῷ λοιπῷ τῷ ἀνωνύμῳ ἀντικειμένην οἱ μύὲς 

οὗτοι τὴν ἐνέργειαν ἔχουσι τοῖς προειρημένοις τέσσαρσι, 
στενοῦντες ακριβώς ἅμα τοῖς εἰρημένοις δύο συμφυέσι τὸ 

κάτω πέρας τοῦ λάρυγγος. ἔσιι δὲ καὶ περὶ τῇ βάσει τοῦ 

τρίτου χύνδρου μῦς διφυὴς ἢ δύο συμφυεῖς ἢ ὡς ἂν ἐθέλης 

ὀνομάζειν, οὐκ ἐν ἅπασι τοῖς ζώοις ὑπάρχοντες, αλλ᾽ ἑνίοις 

πισὶ ουνάγοντες τὸν χόνδρον καὶ κλείοντὲς τὸν λάρυγγα. 
πἑπλάνηνται ὃ᾽ οὐ σμικρὰ περὶ πολλοὺς τῶν Σἰρημένων μυῶν 

οἱ ανατοµικοὲ. 

᾽ - 9 » ων 8 νι 1 

1{ερὶ τών ἕν ακρᾳ τῃ χειρὶ μυών... 

ὄιτιὰ μὲν γέγή μυῶν ἐστιν ἐν άκρα τῇ χειρὶ παιὰ τὰ (ιὲν 7113 µυύων εστιν ἓν ακρᾳ τὴ χξιρ 
”, ν  -” ’, Π γε. 3 Γ ε] Π 

ἔνδον αυτῆς µέρη" μικροὶ μὲν πάντες ἐξ ἀνάγκης, ἄλληλων 

1. ἴπ εἀῑίοπε Ἰαΐπα, εμει. 1695, μῖο οβρΙΙ Ῥτασεά]τ: 
περὶ τῶν τάϊς κλειοὶ μυῶν. 

ἀειω τεἰτοτ[ατα, ἨΙ νετο 1π Ιαΐενα ἀεαγιιοι]αίοπεια ἀῑ]α-- 

ίαηί: Ρο[ίϊ Ίος 1ρίον α«ποφαε ἆἀιιο αλ [απ Παπά ρτίας 

αβρατεηίε», οπσα δαἱίαχ Πτ αρετίαια, απ εἶ αιἱάεπι οαΙ-- 

Π]αρϊηϊ, 4ααε {ομΗ{ογππεια οατ{ι]αρίπεια Ῥετρείμο οι αΣΥ-- 

ἰαεποῖάε ου] αρα πέν Τε]οφαα νετο, φπαε Ἰπποπη]ηκθία ἀῑοῖ-- 

ἵμχ, Ἠοη Ρετρείµο. Αοίίοπεπ Ε παα[οα1 Ἰαρεηὲ Ρργαεά-- 

οἱ{5 ο παϊμος ορροβίαπα. {ἱ Ρναείεγεα οἶτοα {εγίῖαε οατί]- 

Ἰαθί1πῖ5 Ῥαβα πιυ[οα]αδ απ Ριβάη5 γεὶ ἀπο οομΠα!Ιῖ γεἰ 

ᾳμοπιοάυσΙπῃαε ΠοΙματο νο]πεχῖδ, οαυῖ ποῦ 1π οπιηπῖρα», 

Γεά ἵπ αἰηαῖρας 1η [αμί απΙπιαΙρας, ομσΗἱαδίπεια οορεπίες, 

ραίίαγαε οἰαμάεηπίεδ, Φαπε απαϊοπιῖοὶ 1 Ρ]ετίδᾳαε Ρταε- 

ἀἰσοίογαα πιω [οι]οταπι εγγαταΠί. 

1)ε ππμ[ομ[, φμῖ [πε ἵπ [ωπαππα παν. 

Ώιο ἠαπί πρα[ει]ογαπα δεπετα 1π Πηϊενπὶθ Γαπ1πηᾶε πηα-- 

ημ9 ραχεριαςδ, ραννί αμἰάεπι πεσε[Ἰατίο «ΟΠΙΠΕΡ, ἹΠπίεν {6 
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δὲ οὖκ ὀλίγον διαφέροντες, τά τὲ ἄλλα καὶ κατὰ τὸ µέγε- 
Όος. πέντε μὲν οὖν εἰσιν οἳ τῶν λοξών κινήσεων ἐπὶ τὸ 

ἔσω τε καὶ ἄνω κινοῦντες τοὺς δαµτύλους, εἷς καθ ἕκαστον. 

ἕκτος δὲ ὃὁ τὸν ἀντίχειρα παλούμενον τὸν µέγαν προσάγων 
τῷ λιχανφ. ὁ δὲ ἕβδομος απάγει µέχρι πλείστου τὸν µι- 

κρὸν δάκτυλον ἀπὸ τῶν ἄλλων. τῶν μὲν οὖν ἐπὶ τὰ ἄνω 

καὶ ἔσω ὅλους τοὺς δακτύλους ἐκκλινόντων οἳ τέσσαρες μὲν 
ἐκ τῶν περιεχόντων ἀμφιεσμάτων τοὺς τένοντας, οἱ τὸ πρώ- 

τόν τὲ καὶ τρίτον ἄρθρον ἐλέχθησαν κάµπτειν αρχύμενοι, 
τελευτώσιν εἰς λεπτὸν τένοντα μετρίως στρογγύλον ὕλῳ τῷ 
πλαγίῳ µέρευ κοθ᾽ ἕκαστον δάκτυλον παραπεφυκότες, ὃδι᾽ 
οὗ δὲ κινοῦσιν αὐτοὺς τὴν εἰρημένην κίνησιν. ὁ δὲ πέμπτος 

ὁ τὸν µέγαν δάκτυλον απάγων ἐπὶ πλεῖστον τοῦ λιχανοῖ 
τὴν κἐφαλὴν ἀνηθτημένην ἔχων πρὸς τὸ πρὠτον ὁστοῦν τοῦ 
καρποῦ. τελευτήσας δὲ εἰς τένοντα ὁμαίως καὶ αὐτὸς τοῖς 

ἄλλοις λεπτὸν ὁμοίως καταφυέται τῷ μεγάλῳ δακιύλῳ καὶ 

τὴν αὐτὴν ἐργάξεταυ κἰνησιν. ὃ δὲ προσάγων αὐτὸν τῷ 

4. Ίπ ΠΙΩΡ. τὰ τῶν. 2, Ἠοο τετβραπι ο πιηχρίπε α- 

ΑΙ{άΤΩ, 

{απ1εΠ ποια ῥρασαπι ἵαπι 1π αλ] ἴαππι ἵπ πιασηΠαᾶϊπε ἁ][- 

ετεραηΐθδ. Οωίπαιπο ειρο {απῖ, οπί ου]ααπε Ιπίγογ[απα 

Γασῇαππαιιε ἀῑσιίος πιονεηῖ, Ππρα] βασα]ίς ἀῑ[ειραϊ, Θεκ- 

ἴα5 ππασπαπι ἀῑριίαπι, απεπι εἴῖαπι απΠομεῖτα αρρε]]απί, 

1πά1οΙ αἀάαοιί, Ῥερίῖπιπδ ρατγνυπα ἀῑσίέαπι α τε]αμ]ς Ίοή- 

ρ1ῇΐπιε αΡάποϊ.  ἨΠοταπι ϊβιίας πια[οα]οταπα, αμϊ Γαγ[απι 

ΙΠίγογ[απιααθ ἴοίος ἀῑρίτος Ιποµπαπί, απαίαος απἶάεπι αἳ 

Ιπάιπρεπ!ῖ5 ϱο5 ἴεπάῖπες απιρΙεπββας, απ Ῥγίπάπα {εγιῖαπι-- 

ᾳπο αγήοπ]απα Πεείετρ ἀϊοεραπίατ, Ἱποιρίεπίες, Ἰπ Γεππεπι 

{επάΙποεπαι ΠπιθάΙοσγ]{εσ {εγείεπι Πη]αηϊ, 1οἱΙ {γαπδνετίαε [εα 

Ἰαἰετα]Ι Ρατ [εεαπάππι ἨΠΠΠΠΙ(ΠεΠΙ(Πο ἀῑσιίαπι Ππ[εγ, 

Ῥτορίετ ᾳποά ργαεάϊοῖο πιοίαμ εο5 πιονεηί. Ου]πίᾳς νετο, 

οί πιασηπα ἀῑσίίαπι Ιοηρίππιε αἳ Ιπάίοο αράαοῖί, οαριαξ 

ἸμαῬεί Ρείπιο οατρῖ οἱ αρρεπ/απι: αι πιπ[οι]ὰς Ρο[ίηααπα 

ΙΠ ΤΕΠΟΦΙΠΕΠΙ αε(ιθ ο α]ῑο ἴεππεπι Ἠπ]ιετϊί, Π]ασαο {πάεπι 

ο1ριίο Ἱη[εγιίμτ, εαπάεπιᾳαθ πιοϊοπεΠα πποΠίατ. Ομῖ νετο 
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λιχανῷ τὴν ἐναντίαν ἔχων κἰνησιν, τῷ δὲ λοξῷ ἴσως ἕλκει 

τὸν δάµτυλον ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ κεφαλὴν ἀνηρτημένην,. εἰς τὸ 

πρὸ τοῦ μέσου δακτύλου µετακάρπιον. ὁμογενῆ δὲ τούτῳ 

κίνησιν ἔχει μῦς ἄλλος, ἐκφυόμενος μὲν ἐκ τοῦ πρώτου τῶν 

κατὰ τὸν κορπὸν ὁστῶν τοῦ ταπεινοῦ τὴν θέσιν, καταφυό- 

µενος δὲ εἰς τῷ κάτω τοῦ μικροῦ δακτύλου κατὰ φύσιν ἐσχη- 

µατισμένης δηλονότε τῆς χειρος ἁπάγων αὐτὸν ἐπὶ πλεῖστον 

τοῦ παραµέσου’ καὶ τοίνυν εἰκότως οὕτως καὶ τὸν μέγιστον 

ἁπάγων τοῦ λιχανοῦ μείξονές εἰσι πολὺ τῶν ἄλλων πέἑντὲ 

μυῶν ανηρτῆσθαι δεηδέντες εἰς τὸν καρπὸν ἕνεκεν τῆς ἐπὶ 

πολὺ κινήσεως. ἀρθέντων ὃ᾽ αὐτῶν ἅμα τοῖς τένουσιν ἅλ- 
λοι μύες ἐν τῷ μετακαρπίω κείµενου φανοῦνταί σοι τοῖς τὰ 

ἀνατομικοῖς ἀγνοηθέντες ἅπασυ, κἀμοὶ δὲ µέχρι πολλοῦ, τὴν 

ὃ᾽ ἔκφυσιν ἔχοντες ἐκ τοῦ περιλαμβάνοντος συνδέσμου τὰ 
κατὰ τὸν καρπὸν ὁστᾶ" κατ ἐκεῖνο μάλιστα τὸ µέρος ἔνθα 

παύεται μὲν ὃὁ καρπὸς, ἄρχεται δὲ τὸ μετακάρπιον. ἐἑν- 
τεῦθεν ὃ᾽ ὁρμώμενου πρὸς τὴν πρώτην διάρθρωσιν ἤκουσιν 

4. Ἰπ πιβσΡ. Α., ὅδ. 26, 

Ίπαπο 1ρ[απα 1πάϊοί αἀάᾳσῖε, οοπίγασίαπι Ἰηῖο οῬ]ῖᾳ1ο ππο- 

ἴππα οβίίπεης, εκ ἄεαο ἱταλμί ἁῑσιίαπι 1π [ααπω 1ρῇας σᾱ- 

Ρε, ἵπ πιείασαΥρΗΠ, απ απίε πιεάῖαπα ἀἰθίίαπα ε[ί, 1η[ετ-- 

ίατ, Ῥιπιί]εσι απἱεπῃ Ἠμῖςο πιοίίοπεπι Παδβεῖ αῑας πα[οα]ας, 

απῖ α Ρτίπιο οατρὶ ο[ε, αποά ροβίατα Ἠαπη]ε ε, εχοΓίεης, 

ἵπ Ίωνα Ρατίεθ ραννί ἀῑσιι ἹπΓεγίανν Ἱπαπα Ὠἰπτίπη [6-- 

ουπάαπι παίπταπι Πσιγαία ἀρίαπα αβάποεις ΠΙαΧΙΠΊΟΡεΤεΕ α 

ΡαΤαπΠΕ[Ο {[. ἀῑριίο απηη]ατ.  ἆατε Ιβίίαν πα[οα]ας 1Πο εἰ 

αιϊ πιακίπιαπι αὓ Ἰμάΐσς αβἀαοῖε, αλ οαίπαιις πωα[οι [18 

πηυ]ίο Γαηπί πποτες, ϱπἴρρε ααῖδας {π χασλίαἰε αρρεπά!, 

απο Ἰοηρίος πιοίης Παι, ορας Πί. ΘΟμίραδ ππα ουπι ἵεῃ- 

ἀἰπίρις αρ]αῖῖς αἲῖ πωι[εα] 1π Ροββγασμ]α]Ι ΡοβΗ 1π οοἩ- 

Γρεείαπι γεπῖεπΕ, οιππῖθς οεγἰο ἀῑ[Γεοίϊοπῖ5 ρτο[ε[Πογίραθ 

-απ]μῖηιιε εἴἶασι ἁῑπίταΦ Ἰρποτα, οπά α Ισαπιοπίο ο[ἵα Ὄγα-- 

οα]ς οἰγουπιργεμεπάεηίε [εοιπάμπι εαπι ρταεεῖριθ ῥρᾶἵΓ- 

τεσπα, αΏΙ εἰ Ὀγασμίαιε ἀε[πῖτ εἰ ροββτασμῖα]ο Ἱποῖρῖί, εκ- 

οτίαπι [ππιεηπίε», ἵπ ῥείπιαπα ου]μδοιπηαο ἀῑδια ἀεατίῖοι- 
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ἑκάστου δακτύλου δύο καθ᾽ ἕκαστον ὄντες, ἐμφυόμενοί τε 

τῆς µέσης χώρας ἑκατέρωθεν, ὡς ἐπιλαμβάνειν τι καὶ τοῦ 
πλαγίου" καὶ διὰ τοῦτὸ γὲ αὐτὸ μετὰ παρεγκλίσεως τῆς εἰς 

τὸ πλάγιον ἑκάστου τῶν δακτύλων κάμπτουσι τὸ πρῶτον 

ἄρθρον, ὃ καὶ διὰ τοῦ περιέχοντος συνδέσμου τοὺς μεγάλους 

τένοντας ἔφην κάμπτεσθαι. κατὰ δὲ τὸν µέγαν δάκευλον 

οὐκ ἴσος γ᾽ ἐστιν ὁ τῶν εἰθημένων μυών αριθμὸς τοῦ τὸν 
μέγαν δάκευλον ἐπὶ πλεῖστον απάγοντος τῶν ἄλλων: εἷς μὲν 

γάρ ἐστι μακρύτερος : καὶ καταφύεται τῷ δακτύλῳ, πλησίον 

τῆς δευτέρας διαρθρώσεως, οὐ πάνυ μὲν ἐκείνην σαφώς κι- 

νῶν, τὴν πρώὠτην δὲ μᾶλλον. οἱ ὁ᾽ ἐφεξῆς αὐτοῦ δύο τὴν 

δευτέραν κἀάμπτουσι ὁιάρθρωσιν, ὁ μὲν τοῖ προειρηµένου: 

τοῦ µείξονος ψαύων" ἄνω ῥέπειν τὴν καμπτὴν ποιούµενος, 

ὁ δὲ µετ᾽ αὐτὸν ἐκκλίνων ἀτρέμα εἰς τὸ πλάγιον. ἁπάντων 

δὲ τῶν εἰρημένων ἔγδεκα μυῶν τῶὠνδε κοινὀν ἐστιν ἔθγον 

1) Του ]ο ἵπ οοᾱ. πιο. Πο Ἱεβίτιγ: κατὰ δὲ τὸν µέγαν 
ῥάκτυλον (οὖτ᾽ ὁμοία κατὰ πὸν ἐστιν ἡ τῶν εἰρημένων μυῶν, τοῦ τὸν 

πέγαν δάκτυλον ἐπὶ πλεῖοτον ἀπάγοντος πῶν ἄλλων). πι πηαχγρίπε 

αυίεπα αἀάλίαπα εΠ: οὖκ ἴσος Υ᾽ ἔοτιν ἄριθμὸς, εἴ μὲν γὰρ. 9) ἵπ 

οοᾱ. μικρότερος. Ιπτεαρίταν αμἴεία Ώεχοις Ρο]]]οῖς Ιοηβ 18. ὃ) 

οτε, ἵπ Ἰπατρ. ψαΐίων ἄρῥεπτ τὴν καμπτὴν. , 

Ἰα{ϊοπεπι αοοεάιιπί,- Ῥϊπϊ βησι]ῖς ἀῑσαιϊ ἀῑριιΙ6 αἴφιε πῖτο- 

Ῥίαπε 1π πεζίαπα γερίοπεπα Ἰπ[ετί1, πί Ιαίεγ]ς εἰἶαπι αἰφυ]ά 

οοπηρ]εοίαπίητς οὗ Ἰάᾳπε ἀἐρίαπα οππι (ααἆαπι 1η ]8ἱ15 ττι-- 

εΙΠαίΙοπ6 Ῥῥτίπιαπ ή Ηδο)αδηε ἀῑδΗΙ αγἰοα]αω Πεοίαπ!, 

απεπι εἰῖαπι ατοα]απα ρε Πσαπιεηίαπι πιᾶσηοδ ἴεπά[πον 

εἰγειπιρ]εοίεης Πεοιί ἀἰσεβαπιαδ. ᾖ{1π ΠΙᾷΦΙΟ Υετο ἀῑσιίο 

οι Ππιι]] εκ ἴοίο εἰ 1ρίε ργαεάιοίοταπι πιπ[οα]ογαπι 

ἨΠΙΠΘχα5 εο, ααῖ πιασπ απ ἀῑσίίααι Ἰοηβί[ππιο αἲ αἰῖς αἩ-- 

ἀαεαπε: απ5 επ] Ιοπρίος ο, Ἱη[εγΙίατηαε ἀῑδιίο ρτορε 

Γεουπάαπι ἀεατίΙοι]αιϊοΠεΠι, ἨΟΠ ΟΙΠΠΙΠΟ ππαπ][ε[ία 1]]απι 

ηΟΥεΗ5, [εὰ πιασίς ρτίπιαω.  Ἠε]φιὶ νεχο ἀείηοερς Γεοιῃ- 

ἀαπι ἀεατιςιαίίοιεπι Πεείαπί: αἰίε αιϊάεπι ρταεΙοῖαηι 

ΠΗΒΊΟΓΕΠΙ ἴάπσεης, Γαγ[απιᾳαε Υείρετε Πεκίοπεπι {α01Πδ: 

α]ίεν Ροβ Ίππο Ἰεπῖίες 1Π Ἰαΐας Ἰπο]ίπαμδ. Οαιπίαπι αα- 

ἴεια μγαεδἰοίογαπα μπὰεοῖπι παπ[οα]ογαπα πΙαη 8 αἶᾳαο ο{ῇ- 
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τὴν πρὸς τὸν καρπὸν συνάρθρωσιν ἑκάστου τῶν κατὰ” τὸ 
µετακάρπιον ὁστῶν κάμπτειν τοσοῦτον, ὅσον ἑκάστῃ πέφυκε 
κάμπτεσθαυ. βραχύτατον δὲ τοῦτὸ ἐστι" συνἠρθρωταυ γὰρ 
ἀλλήλοις τὰ κατὰ τοῦτο τὸ µέρος ὁστᾶ, καὶ οὐ καθάπερ τὰ 
τῶν δακτύλων διήρθρωται' διὼ τοῦτο δὲ καὶ ἡ τοῦ µεγά- 
λου δακτύλου διάρθρωσις πρώτη ἐναργὴ τὴν κίνησιν ἔχειν. 

λεληθυῖαν δὲ καὶ τελέως ἁἀμυδρὰν 3 τῶν τοῦ μὲιακάρπου 

πρὸς τὸν καρπὸν, ἐνίοιε µέντου κατὼ τὸν μέγαν δάκτυλον 
οἳ δύο μόνου φαίνονται μύες, ὁμοίως ἔχοντες τοῖς ἐπὶ τῶν 

ἄλλων. κἀκεῖνου δὲ πολλάκις ἀλλήλοις δέ οὕτως εἰσὶ συµ- 
φυεῖς, ὡς ἕνα φαίΐνεσθαι καθ᾽ ἕκασιον δάκτυλον. 

ΤΠερὶ τῶν ὑπὸ ταῖς κλεισὶ μυῶν. 

ἩὙφ' ἑκατέρᾳ κλειδὶ μῦς ὑπόκειται μηδὲ φανῆναι σα- 
φώς δυνάμενος πρὶν αρθῆναι τὴν κλεῖν. ἐστι δὲ σαρκώδης 

ὕλος ἑκάτερος αὐτῶν, εἰς ὁὀστᾷ δύο τὴν κεφαλὴν κατὰ φύσιν 

έχων" τήν τὲ αλεῖν αὐτὴν καὶ τὴν πρώτην τοῦ θώρακος 

4. ἵπ ΠΙΙΡ. ἐνάρθρωσιν. 9. Όοςσς. μετὰ. 

οἵτπι ε[ι, αἱ οοατΙΠσπ]αϊοεΠπι, 4παο αἩ πΠοποαἱε Ροῇ- 

Ῥγασ]μ]α]]5 ο([ε οι Ῥτγασ]]α] ε[, εο αίᾳαε Πεεῖαπι, αποι([- 

4µε εα Πεοιῖ αρία εΠ. Ἑτενί[ππιαπι αμίεπι Ἠοο εΠ, Ναπι 

4μαο 1 Ίοο Ίοου Πία [μπί οἶα, πιμίπο ΠΡί 1ρῇφ [απ 

οοαγΙομ]αία, που ααεπιαάπιοᾶάμπι ἀῑσιίογαπι ο, ἀεαγίῖειι-- 

Ἰαϊα. Ὀιαρτορίετ εἴ Ῥρεῖπια πιαρηϊῖ ἀῑδιίϊ αγιου]αίιο, θνί- 

:ἀεπίεπι οετίε Ἠδρεί Πιοίαπι, 4παθ γετο εβ 1ρ[βας ρο[ργα- 

"οἰ]αῖς οἵιη Ῥγασλία]1, Ιαἰεηίεπι Ῥεπίίαδαπε οΡ[ουγπι οὉ- 

πεί, Ὁαιθ ΠΟΠΠΙΠ(άΑΠΙ 1π πιασηο ἀῑριίο ἆπο [οἱ πια- 

Γοι] αρραγεημῖ, αμ] Ππη]ῖ πποᾶο, 4πο οείεγοταπα πα[ζα]ογαπα 

πηυ[ου, [ε Μαρεηῖ, 1ααε εἴἶαπα [β6ΡΕΠΙΠΠΕΓΟ ία Ἱπίετ {6 

{Γαμῖ οοδ 1, αἱ απά5 1Π μΠοφιοφιθ ἀῑδίίο εί[ο νιἀεαίιγ. 

1ε πιμ[εμ[ῖς φμῖ [μὸ εἰανίομ[ίς ροᾖ[ιῖ [πε. 

δυ8. ππαθπαφαθ οἸανίομ]α Ρροβιας εβ ππα[οα]αςδ, οϊ 

οἶαγε ηοῦ οομ/[ρ]οῖ Ροϊε[ί Ῥεῖας ϱ παπι οἰανίου]α αΌ]αία Γα6γ]{, 

ΕΠ αυὐίεπι Ἰαΐμς οαγΠο[αθ πἴεγιιε ἱρίοταπι, Ἱπ οῄα ἆπο 

Γετίίοπει [εοιπάμπι παίμγαπι ΠΠΟ]ΙεΠΒ, ΤΠ ἀρ[απα Ἠηπαῖτωπι 
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πλευρὼν τὴν μικρὼν, ἣν ἔνίου κατακλεῖδα προσαγορεύουσε. 
τῇ μὲν οὖν κλειδὶ συµπέφυκε κατὼ τὰ πρὸς ἀκρώμιον ἆνα- 
σερόµενα µέρη, τὸ δὲ τῆς πλευρᾶς, ἵνα καὶ ὅπου συναρ- 

Φροῦται τῷ στέρνῳ. περὶ τούτων τῶν μυῶν τῆς ἐνεργείας 

ἔνιοι μὲν ἀποροῦσι τῶν ἀνατομικῶν, ἔνιοι δὲ τὴν ὠμοπλά- 
την οἴονται προσαγορεύεσθαι!, καθάπερ ὁ «Ίύκος ἐπί τὲ 
τῶν ἄλλων ζώων ὅσα κλεῖς οὐκ ἔχει" καὶ γὰρ καὶ νομίξει 

συμφύεσθαι τοὺς μῦς τῇ ἀγκυροειδεῖ τῆς ὠμοπλάτης ἄπο- 
φύσει μέγιστα σφαλλόμενος. ἐπὶ δὲ τῶν ἀνθρώπων καὶ 

τῶν κλεῖς ἐχόντων ζώων οὐδὲ τοῦτο δυνάµενος εἰπεῖν, τὴν 

ὡς συνδέσμου χρείαν αὐτοῖς ανατἰθησιν' οὐ μὴν οὕτω γὲ 

ἔχει τὸ ἀληθὲς, ἀλλὰ καὶ οὗτοι οἳ μύες ἁμοίαν τοῖς µεσο- 
πλευρίοις ὀνομαζομένοις μυσὶ τὴν ἐνέργειαν ἔχουσιν. ὥσπερ 

γὰρ ἐκείνων ἕκαστος ταῖς ἔξωθεν ἐσὶ πρὸς τὴν ὑψηλοτέραν 
πλευρὼν ἀνασπᾷῷ τὴν ταπεινοτέραν, οὕτω καὶ οἵδε πρὸς τὴν 
κλεῖν ἀνέλκουσι τὴν πρώτην πλευράν. 

4) Ῥοι ετί/ἐίπιαπε Ἱπ νεγβοπε Πε]]α]]ς ἁπαβθιαθ Ἱπάίοβίαχ, 

ἀεε[ε αμσαῖἀ, ΟΌοά, αμἴεπι απο Ιαοαπαπι εχρ]ενίτ νετρο προσ- 
αγορεύεσθαι. 

εἰαν]οπίαπα εἰ Ρτῖπιαπι {]ογασϊδ ορΠαπι ραγναπας, (π8πι ΠΟΠ- 

πα] [αῬο]ανίει]απι αρρε]]απί, Οιανίοι]αε Ισίίας ἴπ 15 

εοππαία5. ε[ί ραγίριιε, ααε αἆ αογοπαπι αἀ[οεπάυπί: 1ΡΠ 

νεγο ῥείηιαε οο[ίαε οοα]ἴι5 ο, 4πα 1ρία οσα ρεοίοτῖς οἵ[ε 

οὐατιομ]αίατ. Ώε Ἠοχσυπι 1βιίατ πππ[οι]ογαπα αοἴῖοπε ἆπι-- 

Ῥτιαπί αιἠάαπι απαἰοαΙσογΙτΏ, ΠΟΠΗ] νετγο [οαρυ]απι εκ]- 

Παπ Ὁ ὙἩ νε] Ώγεις ἵπ ας εἴῖαπι απΙπιαΠβας, 

ᾳπαεοαπᾳπε εἰανίοι]α πο Ἰαρεπί, Ίαπι ο πια[οα]ο 

οµπι ϱο [εαρι]αγυαπι Ρχοσείἴα, αϊ απο]ιοτγαε{[οτπς ἀῑοΙἴαχ, 

οοα]ε[εεγε οεη{εί, ππακίπιε Ρτο[εοίο ἄΡεΙΓαΠ5. ἴπ Ποπη]- 

Ῥας νετο οαείεγῖσᾳιε απΙπιαηρας οἰαγίοι]ας Παβεπίέρας οσπι 

Ίιοο ἀῑοεγτε ΠοἩ Ρο[[εί, {απαιαι ]σαπιεπίϊ α[απι 1ρ[ς ἱτῖ- 

Ῥιήε. Ποιά Πα ἵαπιεα {6 Ἰαβεί τεῖ νεγῖίας, ααἶπ Ῥο[ίαβ 

πιιι[ου]Ι ΙΙ εαπάεπα, απ ΙΠπίεγοο[ία]ες ππα[οα]Ι, Ἰαῦεπε 

αὐμίαίεπα. ΘὈἰομιῖ επῖπαι εοτηπα απ] δεί Γα15 {ρ[ογαπα βρεῖς 

εχιτιη[εςῖ5 Ἠπα]ίογεπι οο[ίαπι αἆ Γαρεγίογεπι αἰἰταλῖέ, ία 

εἰῖαπα ΜΙ Ρτίπιαπα οο[ίααι α οἰαγ]οι]οπα αἰίο]]απί. 
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}Τερὶ τῶν ἰδίων τοῦ λαμβδοειδοῦς ὁὀστοῦ μυῶν, ὅπερ καὶ 

υἱοειδὲς ὀνομάδεται. 

Τὸ ἐπικείμενον ὁστοῦν τῇ κεφαλῇ τοῦ λάρυγγος ἔνιου 
υἱοειδὲς, ἔνιοι δὲ λαμβδοειδὲς ὀνομάξονσιν. ἔστι δὲ ἡ μὲν 

εὐθεῖα τῶν 7θαμμῶν αὐτοῦ κατὰ τὸ μῆμος τεταγµένη τοῦ. 

τραχήλου ὁστοῦν ἀτρέμα πλατύ. τέτταρες δὲ αἳ λοιπαὶ 
λοξαὶ κατὰ δύο συδυγίας ἀποφυέμεναι τοῦ προειμέφους ' ἐκ 

μὲν τῶν ἄνω μερών 4 ἑτέρα συξυγία λεπτών τὲ καὶ ισχνών, 

:ὡς γραφείου περάτων, ἡ λοιπν δὲ ἕκ τῶν Κάτω μερῶν µε- 
τρίως πλατέων. ἄλλαι μὲν ἰσχναὶ δύο . πλευραὶ διὰ συνδέ- 

σµων στρογγύλων καὶ λεπτῶν τοῖς πέρασο τῶν βελονοειδῶών 
ἐκφύσεων συνδοῦνται. τὰς δὲ λοιπὰς δύο τὰς κάτω συνά- 

πτουσιν ἐσχυρῶς δεσμοὶ παρὰ τὸ αρυταινοειδῆ χόνδρον" καὶ 
μὴν καὶ δύο μύες πλατεῖς τῇ κάτω γένυι συνγάπτουσε τὸ 

υἰοειδὲς ὀστοῦν. ἐκ μὲν τῶν πλαγίων μερών τῆς εὐθείας 

αὐτῶν γραμμῆς ἐκφυόμενοι, καταφυύµεένου δὲ εἰς τὼ πλά- 

4. 9ἱο Ἱερίταχ ἴπ ο0ᾱ. 1Π8. 5, Όοστ. 1π τΠΑΥΡ, αὐτοῦ. 

Ώε πιμ[εµ]ῖς ργορτὶϊς ο[ς ἰαπιῦάοϊάϊίς, φιιοᾷ εἰ Ιιγοίᾶες 
(/. Ἀγρ[ιοίάες) υοεαιµή. 

05 οαρῖᾶ σαατῖς Ἱπομπιρεπς ποπημ]]ῖ απἶάεπα Ἠγοί- 

4ες6, ποππα]Ι Ἰαπιάοῖάε ποπιῖπαη!, Ε{ὶ απ{επι τεοία Ἠ]ας 

ο] Ίπεα {[εοαπάμπι οο]ΙΙ Ἰοπσίίαάϊπεια εχίεη[α, ος Ἰεπί[ετ 

Ἰαίμπα, απαίποις νετο τε]αμαε Ίἴπεαε οβ]ίᾳπαε [ππί εἰ α 

Ργαεδ]οίο Ἰαίο οἵ[ε [εοαπάμπι ἆπας οοπ]υσαίίοπες εχοτίαη-- 

1άχ: α- Παρεγίογβας φπἶάεπι ραγΗβρας αἰίοτα «οη]ασα!1ο, Ύ11αθ 

ἱεπιίαπα ᾳγαςίππηφιε ει, γε]αῖῖ [απῖ Γοπρίιοτϊ εχίτεπια: 

αἳ. Ἱπ[ετίογίριις Υετο θ]ίετα, απαε ε[ὶ πιεδΙοοχ]ίεν Ιαίογαπι, 

Ύεταπι στασῖ]ε μπε οο[ἶαε ρεχ Πσαπιεπία ἱεγε[ία 4ο Ιεπαῖα 

εχἰγεπι{αῖρας εοταπῃ Ρρτοσε[ααπι, 4105 αἲ αοις εἰ [οτ- 

Ριοτ εἰ ΠΥΙ Ἱπιασίπθ. ποπ{οσπιες ποπ]παπξ, οο]Ηριπίς, 

Ἠε]ίᾳπας γετο ἆπας 1Ω{ΕΓΙΟΤε8 ἆπο νΙπου]α να]ιάὰᾳ ο πα οαχ-- 

ἠ]αρῖπο ατγίαεποϊἀε εορα]απί, Εί [απε ἆπο εἰῖαπα πι{οι]{ 

Ιαἱϊ ος Ἠγοῖάες ΙπΕετῖιοτί πιαχί]αε οοπ]απσαπΕ,’ οκ ἵγαπς-- 

νετ[β πεοίαο Ίἶπεαε 1ρίας οἷῃς Ἰγοῖάϊ ρατίῖρις οπαι1, 

αἴφιε {π ἰχαμδνεγία εἴ Ίαπι ΙηΓεγίοχῖ πιαχκῖ]]αο ρατίεθ Ῥοῇ 
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για µέρη τῆς γένυος μετὰ τὴν τῶν ἰδίων αὐτῆς μυών ἔκφυ- 

σιν, ἄλλοι δὲ δύο µίες ἐπ᾽ ἄκραν ἤκουσι τὴν γένυν ἀλλή- 

λοις ἐπιζευγνύμενοι. αρχὴ δὲ αὐτῶν ἐστι τὸ ἄνω πέρας 
τῆς ευθείας γραμμῆς τοῦ λαμβδοειδοῦς. ἕτεροι δὲ δύο μύες 

ἐκ μὲν τῆς ῥίξης ἄρχονται τοῦ }ραφοειδοῦς, ἐμπεφύκασι δὲ 

ταῖς ὀρθαῖς γραμμαῖς τοῦ λαμβδοειδοῦς τῷ κάτω πέρατυ 

καθ ἑἕκάτερον µέρος εἷς' αὗται μὲν αἱ τρεῖς συδυγίαι τῶν 

μυών αὐτοῦ μόνου τοῦ λαμβδοειδοῦς εἰσιν ἴδιαι, βραχείας 
τινὰς αὐτῷ διδοῦσαι κινήσεις 1 μὲν απὸ τῆς βάσεως τῶν 

βελονοειδῶν αἀρχομένη πρὸς τὴν ὀπίσω χώραν ἀπάγουσα. 

αἱ λοιπαὶ δὲ ἐπὶ τὰ πλάγια τῆς γένυος διορίζουσαι καὶ πρὸς 

τὴν γένυν ἀινατείνουσαι, οἳ δὲ ἄλλοι μύες οἱ απὸ τοῦ ὕιοει- 

δοῦς ὁστοῦ πεφυκότες ἑτέρων ἔνεκεν γεγόνασι μορίων μαλ- 
λον. οἱ μὲν εἰς ὠμοπλάτας ὑπὲρ τοῦ κινεῖν ἐκείνας, ὡς 

έμπροσθεν εἶπον, οἱ δὲ ἐπὶ τὴν γλὠσσαν, ὡς καὶ περὶ ταύ- 
της εἰρήσεται. καὶ λοιπὸς ἐπ αὐτοῖς ὁ κατα τῆς φάρυγγος 

έξωθεν ἐπιβεβλημένος, εἰθ ἕνα τις αυτὸν ἐθέλει προσαγο- 

ρεύειν διφυῆ είτε δύο παραφυοµένους αλλήλοις, ὅπερ ἄμει- 

την [οπ]ογαπι᾿ 1Ρ[Π πιαχ]]]αο ΡΤΟΡΓΙΟΓΙΙΠΙ εχογίαπη 1η[εγῖ. ΑΠ 

νετο πιι[οι]Ι 1Π ϱΧίΓΕΠΙΒΠΙ ΠπαχΙ]]4π Πιπίιο ΙΠίεγ {ο οο]]ῖ-- 

ρα νεηίαπί. Ἠοτιπι Ῥτποϊρῖαπι ε[ι Γαροτῖος ΤΕΓΠΙΙΠΙΙ6 

τεοίας Ίἴπεας {ρβις Ἰαπιράοῖαϊς ο[ῃς. ΑΙ απῖεπι ἆπο πιι-- 

{οι α ταᾷῖεο ος Πγ]ο]άϊς Ἱπειρίαπί, αἴφιια ἵπ γεοῖας 
Ἰαπιράοῖάϊς ος Ίπεας ΙΠ[εγΠο {εγπιῖπο πἰτίπααε απας απ. 

Γεγιπίαχ.  Ἠαεο αιἶάεπι ἱτία πππ[επ]οχαπι ρατία {ρ[ας ο[]ς 

Ἰαπιῦάοῖά] Ῥτορτίαε ΓαΠε, ὮὈτενίρας απἰάεπι πιοοπῖρας 

Ἱρ[απι πιονεπίες. Αίπο ππα φπἶάεπι α Ῥα[ ρτουε[ας ΠΥ- 

Ἰο]άϊς Ἱποῖρίῖ, 1π Ῥο[Πεγίογεπι τεσίοπεπι 14 αράασεπδ: τε[ῖ- 

ᾳααε ἆμαε ἵπ πιαχ]]αο ἸηΓετιογῖς Ιαΐετα αἀ[οεπάιηί αίᾳαε 

αἆ Ἱρίαπι πιπαχῖ]]απα [ατα 1 αἰταμαπί, Οείεγὶ νετο 

πηα[ου]Ι αἳὉ ο([ε Ἰγοῖάε εκοτίαπι οβρπεπίες, αἱίαγαπι Ρραζ-- 

ΕΠποα]αγυπα οαπ[α {αοιϊ Γαεταπῖί. ΗΙ ααἶάεπι 1π [σαρι]α», αἱ 

εὰ5 ΠΙοΥεγεπί, απεπιαάπιοάπα [αρετίας ἀἰχίπιας: αλ ἴπ 

Ἱϊησααπα, αἱ ἆε Ἱρία ᾳποπιε ἀῑσείανγ; εἰ π]ίγα Ίος τε]ῖ-- 

αὖὰς {αποίθας εχἰτῖπ[εσιις ΙΠΠάεί, ἄνε ααῖς 1ρ[απι ππῖοαπη, 

[εὰ Ῥ]Ππάιπι αρρεϊ]ατο νε]ῖ Πνε ἆποβ πιαίπο ΠΡΙ αἀπαίος, 
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ο, » , πνες ν ν νον εἰναί µου δοµΣ. προστέλλουσε δὲ οὗτοι τὴν τραχεῖαν 
3 ᾽ ” ’ / 

αρτηρίαν καὶ τὸ λαμβδοειδὲς αντισπῶσυ κάτων 

᾽ ” Ν ” ’ ” 
Περὶ τῶν την γλὠσσαν κινουντων μυών. 

Ως μὲν ὃ διδάσκαλος ἡμῶν ΤΠέλοι ἐν γλώττης ἀνατο- 
μῇ γράφει, μύες ἓξ καὶ δέκα βοείας εἰσὶ γλὠττης, ἡμῖν δὲ 

"νῦν, ὡς ἐν αρχῃ προείρηται, γυμνασθῆναι πρόκειται περὶ 

πιθήκων εἰς σώμα διὼ τὴν πρὸς ἄνθρωπον ὁμοιότητα. τῶν 

τοίνυν κινούντων τὴν γλὠσσαν μυών οἳ δύο μὲν ἀπὸ τῶν 

βάσεων τῶν βελονοειδῶν ἐκφύσεωνὶ ἀρξάμενοι, στενοὶ καὶ 

λακροὶ προήκόντες εἰς τὰ πλάγια µέρη τῆς γλὠώττης ἑκατέ- 

"θῶώθεν εἷς ἐμφύονταυ, λοξώῶν κινήσεων ἐξηγούμενου, οἳ δὲ 

ὑπόλοιποι πάντες ἐκφυόνταυ μὲν ἐκ τοῦ περιέχοντος ὁστοῦ 

τὴν κεφαλὴν τοῦ λάρυγγος, ὃ καλοῦμεν ὑιοειδές τε καὶ 

“λαμθδοειδὲς, ἐμβόλλουσι δὲ εἰς τὴν ᾿γλῶσσαν οἳ τέσσαρες 
"μὲν κατὰ δύο συξυγίας ἐναργώς κινοῦντες αὐτὴν, ὁ πέμπτος 

δὲ ὁ διφυὴς ἐκ τοῦ ἄνωθεν πέρατος αρχύμενος τῆς εὐδείας 

4. Ἱπ οοἆ. ἐμφύσεων. 

αιοᾶ δὲ πμ [ας ε[ε νἰάείητ.  Ἠίϊ αἴρειαπι ατετίαπι 
αἀ[τιηραπϊ εἴ ο5 Ἰαπιράοιάες τείγαἈαπῖ. 

ι Ώε πιπ[ομ]ίς Πἱπριιαπι ππουεπαῖζις. 

Φιοπϊ [απο Ρταεοερίον πο[ῖενγ Ῥε]ορο ἵπ Ππρααα ἀῑ[[ε-- 

οἵῖοπε [οπ1βῖῖ, πΊἩ [οι] Ῥαρα]ας Ἡπσαπα Γεάεοῖπι Γιπῖ. ΊΝο- 

Ῥϊ9 νετο, αἵ αρ Ἰπ]11ο Ἠρτί ἀῑοίαπι εἴῖ, Ίπ Ππιαθ 6ΟΥΡΟΓΟ 

οϐ πι πάἴπεπα, αἀαπι οσπα Ἡοπι]πε Ἰαβεί, επετοϊ[αΙοπεπι 

{αοετε Παἰπίααι ε[,. Ἐκ πι[οα]ῖς Ισίίαν ἨἩπσασπα ΤΠΟΥΕΙ-- 

Ώρας ἆπο απῖάεπι α Ῥα[ρας Ῥτουείααπι Πγ]οϊῖαπα ἀποῖ- 

Ρίεπίες, απρι[Ι Ἰοπρίηαε Ρτοστεάιεηίες 1π ἱταηκνοτίας Ἱῃ-- 

ριαε Ῥατίες, πίτίπιφαε ππας, Ἱπ[εταπίας, ΟΡΠΩΠΟΓΙΠΙ ΠΙο- 

{παπι Ῥταε[ᾶες, Ἠε]αιῖ Υετο ΟΠΙΠΕΦ ἴππι εκ ο[ε σαρΏί 

ρα (ατῖς απιρ]επίε, Ἠγοῖάε εἰ ]ααιράοῖᾶε αρρε[]αΐο, εχοτίη- 

τσ: ἴαπι απ Ππρπαπα απαίπογ [.Πε, Γεουπάιπι ἀάο πϊπηϊ- 

τΏπα Ῥατία Ἰπ[εταπίατ, ενἰἀεπίετ 1ρίαπι πιονεΠίε, Οπῖη-- 

τας Ῥϊπάπς εχ]ῇῃεης, αἴφιπε εκ Γωρεγίογί τεοίαε Ίϊπεαε οῇ[ῖς 
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γθαμμῆς τοῦ ὑιοειδοῦς ὑποπέφυκε τῇ γλὠττη κατὰ τὸ μῆ- 

κος αὐτῆς ἀφικόμενος, ἕως ἄκρας τῆς κάτω γένυος ἐπὶ τὸ 

καλούμενον γένξιον, ἔνθα συμπέφυκεν αὐτῆς τὸ ὁστάᾶ. οὗτος 
ὁ μῦς ἀντισπᾷ μὲν ἄνω τῇ γενειάδε" ἀντιτεταγμένος τοῖς 
κατασπῶσιν ἐπὶ τὸ στέρνον αὐτὸ. σαφῆ δὲ οὐδεμίαν ἐπὶ 
τῆς γλὠττης ἐργάξεται κίνησιν" αλλ᾽ οἵ γε ἐναργώς αὐτὴν 

κινοῦντες οἱ λοιποὶ τἐσσαρές εἰσιν. ἐκφύονται δὲ οἳ δύο 

μὲν ἐκ τῶν ἄνω μερῶν τοῦ εἰδοῦς, ὅθεν περ καὶ ὁ προει- 
Οηµμένος ὁ διφυὴς δη πως ἐν τοῖς πλαγίοις αὐτοῦ μᾶλλον, 

οἳ δὲ ὑπόλοιποι δύο τούτων ἐφεξῆς ἐκ τὲ τών πλαγίων τῆς 

εὐθείας γραμμῆς καὶ τῶν ταπεινῶν αὐτοῦ πλευρών. ἐμ- 

φύονται δὲ οἱ μὲν µείξους εἰς τὴν µέσην χώραν τῆς γλὠτ- 

της αλλήλων ψαύοντες ἄχρυ παντὸς, ἐξήκουσι δὲ πρὸς τὸ 

δεδεμένον αὐτῆς τὸ πρόσω. οἱ δὲ ἐλώετους εἰς τὰ πλάγια 
μεταξὺ τούτων τε καὶ τῶν ἄφ” ἑκατέρας βάσεως τῆς βε- 
λονοειδοῦς ἐκφύσεως {ἠκόντων. αἳ κινήσεις δὲ ἑκάσιου τού- 

4. Όοχτ. τὸ δοειδὲς, 9. Όοττ. ἐφ'. 

Ἰγο]άῖς {εγπιῖπο ΙποῖΙρίεπς, {αῬ Ἡπρααπα Ἱη[ενίας, [εοιη- 

ἀαπι 1]ας Ιοπριαάίπεπι αἆ εχίτεπααι α[ᾳαε 1Π[{εγῖοχ]8 

πιαχί]]αο 1 1ρ[απι ππεηίμΠα, οαοά ΥοσςαΏΙ, απά πηαχί]]αε 

οἵἵα Ιπίες [ε οοα]ε[οηΕ, Ρετιῖηπσεης. ἩἨίϊο πια[ου]ας᾽ Γατ[απι 

αἆ πιακ!]]απα (ος Ἰψοίάες) τείγαμίε, 1] ορρο[ίας, αι! 1ά 

αρίαπι αἆ Ρεοίογῖδ ο ἀεογ[απι ἰταμαπῖ. . Να]]αΠ1 ὙεΓτο πηᾶ- 

η] [ε[ίααι 1π Ίπσαα πιοοπεπι ε[ποῖί, Θεά αι ενἰιἀεπίες 

αρ[απι απογεηέ, αμαίποτ τε]αιΙ [απέ, αποχγμΠι ἆπο εκ [α- 

Ῥεγιοτῖρας ο] γοῖάϊ Ρατίίρας, ππάε εἵ Ρριαεᾶϊοίης (1]]ε 

Ῥιβάας ππμ{ου]αφ), γεταπα ἵπ 1ρβας Ἰαίεγίρας ααοᾷαπιπιοάο 

πιαςὶ εχοτΙαπίἁτ, ΕΒε]ιᾳαῖ Υετο ἆπο ἀεῖποερθ εκ {Γ8Π6- 

γε Παπ] ραδᾳαθ τεοίαε Ἰπεαε οο[]ς επα[οαπίαγ, 1η- 

[εταπίτχ απἴεπι πια]ογες ααϊάεπα ἴπ πιεῖαπα Ἰπριαε τΤερΙο- 

Ώεπι Ῥετρείιο [6 ππίπο ἰαησεπίες, πίφαθ αἆ εαΠι ΟΠΙΠΕΒ 

ΒΠΙΘΤΙΗ5 ἵπ ]οοιπι Ἱπσααε Ρετγεπετῖη!, επι μἰποίμπα αβ- 

Ρε]]απί ({ταεπ]απι Ππριααε): ΠΙΙΠΟΣΕΘ νετο 1η  Ἰαΐετα, 1Πίςς 

ος εἰ εο5δ, απὶ αἈ΄ πίπαφμαο Ῥα[ ρτοοε[αππι αοα{ογηῖαπι 

[, Πγ]οϊάααι ρτοοεάωπῖ, Θαπο οχι ΠηραΙογμπι ππυ[ο- 
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των ἀνάλογον τῇ θέσει λοξαὶ μὲν τῶν λοξῶν, εὐθεῖαυ δὰ 

πῶν εὐθειῶν, ὥσπερ 7ε καὶ τῶν πρώτων ῥηθένξων πλαγίων 
πιλάγιαι καὶ δὴ καὶ καλείσθωσαν ἕνεκεν Δαφοῦς διδασκα- 

λίας οἱ μὲν ἀπὸ τῶν βελονοειδών ἐκφύσέων ἀνιόντες μέεο 

πλάγιου.. λοξοὶ δὲ οἳ τῶν λοξῶν μερών ἀποφυόμενου τοῦ 

λαμβδοειδοῦς, εὐδεῖς δὲ οἳ τοῦ ἄνω πέρατος. ὑποβέβλην- 
ται δὲ τοῖς εἰρημένοις ἅπασι μυοὶν ἐκ τῶν κάτω μερῶν οἱ 
τὰς ἐγκαρσίας ἐἔχοντες ἵνας, ἀποπεφυκότες μὲν ὕλῃ τῇ 

Ζλώσση, καταφυόµενοι δὲ εἰς τὸ τῆς γένυος ὁστοῦν σχεδὸν 

ὅλον πλὴν τοῦ γενείου. δύνανταυ δὲ οἳ μύες οὗτου ἐπάραυ 

τὸ καὶ κυριῶσαι τὴν γλὠσσαν. 

Τερὶ τῶν τῆς φάρυ}γος μυών. 

«Χώρα τις πρόκειται κοινὴ στομάχου τε καὶ φάρυγγος3, 
εἰς ἣν ἑκατέρου τὸ στόμα ἀνῆκει. καλοῦσι δὲ αὐτὴν μὲν 

τὴν χώραν ἐσθμὸν, ἐπειδὴ στεν καὶ προµήκης ἐστὶ, τὸ πε-- 

4. Ἠοο α οοστεοίοτο: Πᾶπα οοἆ, 1Π8. λάρυγγος,. Ουοὰ Παϊπὰ 
Γεαυῖτας στόμα, Ῥαπαίταθ εταῖ στόμιο, ΑΌ 41ο 1π στόμα ται- 

τα πτηι 

Ίογαπα πιοίῖοπες 1Ρᾷ Ροβίαϊ γε[ροπάεμε, ομΙαποταπι αυῖ- 
ἄεπι οβ]φααᾶε, Τεοίογάπι γετο τεοίαε, απεπιαάπιοάἁπι οεἴ 

Ἰγαηβνετ[οτΕπι Ἱπαπδνατίαε, Ἐί [απε οἰατίοτίς ἀοοίγίπαθ 

βταα, απϊ α Ρτοσε[βρας Πγ]οϊάΐριι Ρτοᾶεππί πωι[ομ]ῇ, 

-Ἱταηδγετί [ει Ἰαϊεταιες νοσεπίαγ: απὶ γετο αΒ οῬΗοαίς 

οι Ἰαπιράο]ά{δ Ρρατίῖριας, ομ]ᾳαῖ {οι ο ιῖ α [αρεγ]οτὶ 

ε)ἠεάεπι Ιαπράοῖάῖς ο[Πς {ετπιῖπο επα[ουμπίατ, τεοῖ αρρε]- 

1επίμχ. Ῥιαβ]οϊαηίμχ ψετυο ρταεβίοἰιὶ οπιπῖραςδ πιµ/[οιμ]19 ες 

Ιπιῖ ραγΗῦας 1111, απ Άρτα ΙΥΑΠΡΥεΤ[Ης Ἰαδρενί, α ἰοία 

Ἰηρια εχοσΙ, αἴαπε 1ᾳ πιαχ]]]αε ο5 {εγο .ἰοίαπι ῥρταείες 

4ὐαπα ἀπ. ππεπίαπα Ιπ{ετῆ. Ἐαομίαίεπη Ῥοττο  πιμ{οι]ί Ἠἱ 

οπιΠες. αἰ{ο]]επάΙ οπγγναπάἶᾳιε πριαπι οβΙπεΠί, 

Ὄε σαι [ομ]ς Γαιμιοίμπα. 

Γοοι5 απἰάσπι ργαε]αοεί ρα]αε ραυτίᾳαε οοπιπλμῖδ, 

ἵπ Ύπεπι αἰγίαδφαε ο{ομ]ηπι αὐ[οεπά1ξε, αυ. αμοπίαπι αηρα- 

Πα9 οὔ]οηβαδφμε εί, Ἱππια αρρελαίατ. . Όογρις νετο 

6ΑΙΕΝΌΣ ΤοΟΜε Ἁγ]ΙΙ]Ιο ΣΑΕδ Το - ΡΡΡ 
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ος α θιέχον δὲ αὐτὴν σώμα φάρυγγα, καθ ἣν ἑκατέρωθεν εἷς 
3 -” ” - - 4 ῃ ΕΠ -- ε 

ἐστι μὺς ἓν τὲ τῷ φωνεῖν καὶ Ματαπίνειν ἔνεργων, 3) κε- 
.] ν ε) - - ’ 3 - 

σφαλὴ δὲ αὐτῶν πλησίον τέτακται τοῖς »στωῦεν ανιουσιν 

εἰς τὰ πλάγια τῆς γλὠσσης ενσίν. 

Περὶ τῶν τράχηλον κινούντων μυών. 

Οἱ μὲν οὖν τραχήλου καὶ κεφαλῆς μύες κοινοὶ ἔμπρο- 

σθεν εἴρηται' τρεῖς μὲν αἱ πρὠταί συξυγίαι τῶν ἓξ τῶν 

κατ ἰνίον, ἑτέρα δὲ µία τῶν ἐποβεβλημέγνων τῷ στοµάχῳ. 

συνελόντι γάρ εἰπεῖν, ὁπόσοι τῆς κεφαλῆς ἐκφυύμενοι τῷ 

τραχήλῳ παντὶ καταφύονται, κινοῦσιν ἄμφω τα μόρια. 

π,ρὶ δὲ τῶν ἰδίων τοῦ τραχήλου μυών ἐν τῴῷδε ῥηθήσεται. 

δύο καθ ἑκάτερον µέρος αὐτοῦ εἶσιν, ὁ μὲν οπἰσθιὸς πως 
"ἀἄλλον, ὁ δὲ ἐμπρόσθιος' ἐκφίεται δὲ ὁ μὲν ὀπίσθιος ἐκ 

τῆς πλαγίας ἐξοχῆς τοῦ πρώτου σπονδίιλου κατ’ αὐτὸ µαλι- 

στα τὸ κυρτόταιον αὐτῆς. ἐκ γὰρ τῆς πρόσω μᾶλλον ὁ 

ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ὶ τῆς ὠμοπλάτης ἀνατεινόμενος, ὑπὲρ οὗ ἐμ- 

4. Ἠοο α οοττεοεῖοσε Ρτο ῥάχιν. 

Ίππο Ίοοσπι απιρῖεπα, {θαςθς {, Ρματγηα πιποραίας, 1π 

ααϊῦαφ {ααοίρυς. ππυ[οα]ας παπί Όπας Παρείας, ἵππο 

ΙΙΠΠΕΥΘ [ιο {πησεης, ουπι νοκ οεἀίαγ αιἲ ἀερ]αίο Π{. 

Ἡοναπι ἀποτηπα πηΓοα]ογΗπα εβριῖ Ργορο εο5 πιη[οα]οβ 

Ροβιαπα ε[, ααἵ αἳ 1ηΓετίογίρας ρασῖθιας ἴπ Ἱπριαε Ιαίεγα 

βζ[οεπάσηί, 

Ώε πιμ[ομ]ίὶς οεγρῖσεπι πιονεπεῖδς. 

Έτρο οετν]οῖ οβρΙΙἴδᾳιιε ϱΟΠΙΠΊΠΕΡ πιπ[οπ[ϊ Γαρεγῖας 

επατναί {16γ6, πο φαἰάστι ρε ρατῖς «οτι, (πἱ αὓ 

οοεῖρῖίε Ρτοάειιπ!: ηπα τετο α[]ιά εοιιπ, οπῖ βπ]αο Γη0-- 

Ἰασεπί. ΎἵΝαπι τί πο ΥΕΙΡΟ ἀῑσαπι, ϱαἴοαπαπε πηα[οα]ϊ α 

εαρῖίια εκογιῖ, {οι εεγνῖοὶ Ιη[οταπίας, απιραρας ραγᾶδις 

Γμπί οΟΠΙΠΙΙΠΕΘ.  Ὦε ΡΤοργς νετο εειν]οῖς πππ{οι]]ς 1 

Ίιοο οαρῖίε ασεπάαπι, ΈΏπο αἩ πίταφπε 1ρῃας Ρατίε ΓαΠί 

πηυ [ου], αἰίεν Ρο[ϊεγίογ ροίῖας, αἰίετ ΡγΙου ἀϊσεηᾶτς, Ὀαπο 

Ροβετίος εκ ἵταηδνεν[α Ρ/πιαε νετίεῦγας επιϊηεηί]α εχοτ]- 

τος, εο Ρταεείρις Ἴοσο, αῬὶ σα οοηνεχ![ῆπια «εΠ. ΊΝαπι ἐκ 

ΡΣἱοχἱ Ρροίζης οπηϊπερἰῖα Ἠπα[ει]ς 116, 4ε 4πο Γαρετῖας ᾱἷ- 
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προσθεν εἴπον, ἔχει τὴν ἔκφυσιν. ὁ δὲ ὀπίσθιος τοῦ τρα- 
Ζήλου μῦς οὗτος, ὑπὲρ οὗ νῦν πρόκειται λέγειν, ἄχρι τῆς 

ὠμοπλάτης καθήκει ἐμπεφυκως ἐξ ἁπάντων τῶν σπονδύλων 

δια συνδέσμων ἰσχυρών ὡς  δᾳκεῖν πολλοὺς'  εἶναυ μῦς καὶ 
τὸ κάτω πέρας αὐτοῦ. συνεχὲς. ακριβώς ἐστι τῷ κατὼ τὰ 
σιμα τῆς ὠμοπλάίῃς τοῦ Θωραχος µυί. ὁ δὲ ἕτερος ὁ πρὀ- 

σθιος τοῦ τραχήλου μῖς οὗτος ἄρχέτοι μὲν ἐκ τῆς διατε- 
τρηµένης αποφύσεως τοῦ. δευτέρου σπονῥίλου, συνεκφύεται 

δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς: κατὰ τὸν τράχηλον" ἐντεῦθεν δὲ 

διὰ τῶν μασχαλῶν ἄχρι τῆς πέμπτης πλευρᾶς τῷ θώρακι 
αφικνεῖται ι/αύων ἔστιν ὅτε καὶ τῆς ἕκτης. καταφύεται δέ 

τις μοῖρα. καὶ εἰς τὴν πρώτην αὐτοῦ πλευρὰν. τὴν ἐφεξῆς 
τῇ κλειδί. στρογγύλος πως. μᾶλλον οὗτος ὁ μῦς ἐἔσει καὶ 
µακρός. ἐνέργεια δὲ αὐτοῦ καθαρα μὲν ἐπιπέφυκε τῷ τρα- 

χήλῳ κάµπτειν τοῦτον”, ὧς ἐπὶ τὼ πρόσω λοξόν. καθὼ δὲ 
εἰς τὰς πλευρας ὁ τοῦ δώρακος ἀφικνεῖται, διαστέλλειν ἐκεῖ- 

φον. ὅθεν ἄμεινν ἤτου δύο μύες ἀλλήλοις ἠνωμένους 

4. (οἆ. πολὶς. 9. Όοτστεοί. τῶν ἔλλων τῶν. 3. Όοττ, 

«τῇ µοίρᾳ. 4. Όσο. αὐτὸν, ᾽ ὅ, Όοιπτ. τοὺς σπονδύ)ους. 

εἴωπι εῇ, εχοτῖϊπε, απἶ 1π [εαρι]ας {ρίηαπα αἄ[οεπά[ξ, Ῥο- 

Πετῖος ομ{επι Ἠϊο οεγν]οῖδ. πιυ[οι]5, ἆ4ε ᾳἩο Ὠμπο ασετθ 

Ἰπ{1ια1, αἆ [οαρι]απι [αμα ἀενεπῖῖ, εκ οπηπΙραφ νετ[ευτίς 

Ρετ να]]άαε Ἱρααιεπία επαἰαδ, τί ρ]ατες πππ[ου] ε[ε νί- 

ἀεαπίητ, Ἰπ[ετίοταε 1ρῇπφ [εγαιίπας ἰλποτεοῖ πι[οι]ο 

Ίῃ ΄Γοαρα]αε [Πποῖ οο]]οσαίο εχαείε οοπίίηπις εΠ. ΑΙιετ 

γετο οεγγ]οῖς Ῥτῖος πιπ/[οα]μ8 ρτιποἱρίαπι α ρετ[οτγαίο [6-- 

εμπάαε γετίεβταε Ρχοσεία Γαπῇξ, Ππιω]φυε ουπα α]ῑ]ς οετ- 

ν]οῖς που[ου]5 εχοτίἔασ Ρρο[εα νετο 1]]πο ρετ αχί]]οπι αἆ 
αυ Ιπίαπι υ[αιε ἰλογαςῖ οο[ίαπι Ρεγνεπῖῖ, [εχίαπι φυβηζο- 

4ἳπε εἰ]ατ αἰ1ησεπς, ε]αδηπε ροτίιῖο ϱυδεάαπι ἵπ ΡΓΙΠΑΠΙ 

εοβίαπῃ εἰανίου]αε [αεοεζεπίεπι Πμ[ετίαγ. Τεγεν απἴεπη φ11ο- 

ἁαπιπιοάο πηδσῖς εβ Ἠ]ο ππυ[οα]ας εἰ Ίοηρα5. ΕΙ [απε εἶας 

8οἱἶο, 4πα οεγνῖοὶ Ἱπ[ενίίας, εἴε, πῖ ἀρίαπι ἵπ Ργῖογα ολ]ί-- 

4πππι Πεοίαϊ: αιπα γεγτο αἆ {]οτγασί Υοτίεργαθ Ρεγγεβῖ!, πῖ 

ἀλαπι ἀῑ]αίεί. Όπατο ρταεβιετῖς τὲ νεὶ ἆαοφ πιυ[ου]οΒ 

Ρρρ2 
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ὁμοίωςἳ τοῖς προειρήμένοις ὑπολαμβάνειν αὐτοὺς ἢ εἴπερ 

ἕνα χρὴ τιθέναι, τοῦ θώρακος ομίδει» αὐτόν. ἐπκεῖνος μὲν 
γὰρ ἐναργῶς φαίνεται ᾿ ᾽διαστέλλων τὸν θώρακα, τὸν τράχη- 
λον δὲ ἐπινεύων αὐτὸς οὐχ ὁμοίως ἐναρ}ῶς φαίνεται. ἄν: 
ουτονγμόδήν δὲ αὐτῷ  κἰνησιν ὁ "πρθειρημενδὲς ἔχει κάμ- 

πτων καὶ αὐτὸς εἰς τὸ πλάγια καὶ πρὸς τοὐπίσω μᾶλλον 

ὅλον τὸν τράχηλον. εἰ δὲ ἀμφότερδι ταθεῖεν ἅμα τὴν μὲ- 

σην καμπτὴν ἐπὶ τὼ πλάγια τοῦ σύμπαντος ἐργάξονταν τρα- 

χήλου. εἰ δὲ οἳ πρόσθιοι μύες μόνοι ταδεῖεν οἳ ἑκατέρο- 

Φεν, ὃ τε ἐκ τῶν δεξιῶν καὶ ὁ ἐκ τῶν ἀριστερῶν ὅλον εἰς 

τὰ πρόσω τὸν τράχηλον ἐπινεύείν ἀναγκάζούσιν" ὁ δὲ ὅπι- 
σθεν ἀνανεύειν ὅλον ὀπίσω. εἰ δὲ καὶ πάντες ἅμα ταῦεῖεν 
οἳ τέσσαρες ἰσόῤῥοπος” εἰς ἅπαντα τὰ µέρη γένοιτο ἂν οὔ- 
τως” ὁ τράχηλος, ὡς κἀν τῷ τετάνῳ συμβαίνει πάθει. 

4. Ἠοο 4 οοστεοῖ. ρτο ἅμα οοἁἷοῖς, 9. «οσχεοῖος ὀθῥε- 

πὴς. 39. Ἠοο ἃ ΟΟΙΣΕΟΙΟΣΕ Ῥεο ο0ᾱ, πᾳδί. οὗτος, 

1πίεγ [ο ππῖίος παπα οππη Ῥχαεζιοίς οεπΙήπιεπιας ε[ε; νε] 

{ υπιας εβΠ Παϊιεπάας, εὐπι Ιπίες {]οχασῖ πια[ου]ος οεη-- 

Γδαπι1θ. 1]ε επίπι ἴ]οτᾶσοσπι ἁἰ]αίατε εγ]ἀεπίες οοπ[ρίοΙας, 

τος ία ἵαπιεπ ονἰἀεπίες οεενῖοεπι ἀΠΠμεΠἀάΟ Ἰπονετε. ΟΡ- 

Ῥοβίαπι Ύετο 1Ρ[ πιοβίοπεΠι Ἠαδβεί Ῥγαεδίσίας ππ[ου]ας, 1η 

Ἰαΐεγα εἰ 1ρίε ας αἂ ροβεγίοτα Ἰηασίθ {οῖαπι οεΓνΙοΕΠι Ἠ6- 

εἴεηδ,. ΟΌιοάβ αππΒο ππα Τεπζαπίυς, πιθᾶία ἴοῖας σεζν]οῖθ 

Πεχυτα 1Π Ἰαίετα εΠιοϊίΗγ. Θἱ νετο απίετίογες ἵαπμπι 

τηι[οα, ιά αἰποβίᾳαο ΓαπΕ, ἀθχίει πἰπηγαπα οἳ βπΐβον, 
εεπόαπίαν, ἰοΐαπα Ρτο{εοῖο οεχν]οέετη 1π Ῥείοτα αΠΠΊΕΤΕ: ΠΠ 

Ῥο[ιεσίοχε», ἴπ Ροβετῖα τεπετε εοπιρε]]απ!. Οιοά[ οπΙΠεΒ 
απαΐαος Επιαὶ ἱεπᾶαπίας, οετνὶκ Ίππο 1π Πηπ]ΙαΠι ΎεγβεΠΒ 

Ρατίεπι τεοῖα εναβῖῖ, απεπιαάπιοάμπα 1π εα θἴῖαπι [ρα [πιά 

Γρεοίθ οπαος ᾳπαε {είαπας γαεος ἀἴοι[ας, ή 
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Ἅ 4 ω ιν Δ 3 ο. ” Περὶ τοῦ κατὰ τὰ σιμὰ τῶν ὠμοπλατῶν τὸν θώρακα ὅμα- 

στέλλοντος μυός. 

Τὸν διαστέλλοντα τὸν θώρακα. μεγάλην διαστολὴν μῦν, 
ἕνα καθ᾽ ἑκάτερον ὑπάρχοντα µέρος εἴτε κοινὸν τῆς ὠμο- 
πλάτης καὶ θώρακος ὀνομάξειν ἐθελήσειε τις, εἴτε τοῦ θωώ- 

θακος μόνου τὸν: κατ ὠμοπλάτην οὐ διοίσει. ἐκφύέται δὲ 

απὸ τῆς βάσεως αὐτῆς ἐπιτεταμένος ἅπαντι τῷ θωώρακυ3. 
τουεὲ μὲν οὖν αὐτοῦ κατακέχρυπται τὸ µέρος, ὥστε οὐκ ἂν 
αὐτὸ θεάσαις πρὶν ἀφελεν τὴν ὠμοπλάτην. τὸ δὲ ἀπὸ 
τοῖδε σύμπαν ἐστὶ φανερὸν ἐπιπεφυκὺς τῷ Θώρακι μέχρυ 

τοῦ καθήκοντος ἐπὶ τὴν ἕκτην πλευρὰν μυὸς ἀπὸ τοῦ τρα- 

χήλου, ἀλλὰ καὶ τών νόθων πλευρών ἐπιβαίνει δυοῖν ὃ μῦς 

οὗτος ἐγγὺς ἤδη τῶν χονδρωδών ἀποφύσεων. ᾖἔστι δὲ οὗ 
συνεχἠς αὐτοῦ ἡᾗ κατάφυσις, αλλ οἷον εἰ μικρούς τινας 

ἐσχισμένη μῦς ἕνα καθ᾽ ἑκάστην πλευρὰν, ἐφεξης δὲ τοῖς 

τούτου πέρασιν ἅπασι τοῖς τὴν ἀρχὴν τῆς ἐκφύσεως ὁ μέ- 

1. Οοἆ, τῶν. 9. ἵπ ΠπιβτΡΙΠΕ: τῷ οιμῷ. 

Ώε πιμομίο ἵπ [πες [εαρμίαγωπι {ιο {ογαςεηι 

ἀῑ]αιαπίοα., 

Μα[ου]απα απ Ἱπβσπα ἀῑ]αίαίίοπε {πογασεαι ἀῑ]αίαί, Ἶπι 

υίταφαε ρατίο ΤΏΠι [γε {οαρι]αε εἴ {]ογαοῖδ ϱΟΠΙΠΙΑΠΕΠΙ 

αρρε]]αγο {ρ[άπη αιὶ γε]ῖ [νο ἰ]ιοταοῖ {ος ες 1φ, αῖ 

Γεοππᾶ πι [οαρυ]ααι Γαπέ, ηἰλΗ]. πίετετ!, Ἐπα[οϊατ Ἠ]ο α 

Γεαριίἱας Ῥα[, {οἱῖ ἰ]ογασὶ εσίεη{ι5. Ἠαεο [απο 1ρῇιι ΡαΓ8 

ἀεμε[οίς, αἲ ἀρ[απα Ἱπμπετί Ῥτίαδ ΠοἩ Ρο[ᾗδ, 4ααπῃ [οαρι-- 

Ίαπα αμ{ογα. ᾿Τοίμπα ψεγο ἀείποερς αιιοά [ε(α]ίΗσ, ϱ6ΟΙ- 

Γρίοπαπα ε[, ᾳαοά πἰπαίγαπα {λογαοὶ αἆ εππῃ α[ααθ πιμ[οι-- 

Ίσπι, αἱ α οεγν]οε ἵπ [εκίαπι οο[ίαπι ἀε[οεπαϊί, 1πΓετίέας. 

5εᾷ εἰ ἆπας ᾳποφαθ ποί]ας εο[Ώας ππι[οι]ας Ἠϊο Ί8πι Ῥγορθ 

οὐχ ΗΙ]αμίπεος ῥγουε[[ας οοπ[οεπά[, Έ]αφ απἴεπ Ἰπ[εγιο 
Ἠαιιά οοπήπμα ε[ι, [εὰ γε]μῖ ἵπ εχῖσιος αποδάᾶπα που[οι- 

195. Πησα]ῖ6 οο[ής Βπρα]ον ΡαγΗΙα 4ο ἁῑ[οι[α. ὮἘείποερς 

Ὑειο Ροβ ππ]νει[ά Ἠμ]ας πι[οα Ῥείοσεν εχἰγεια]ἰαίος, 
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. Ὢν 3, Μ ο. ” Μ . μὴ : . ν σα " ; . γιστος ἔχει Των καε ἐπιαστριον µυων ἐσχισμεναις ομοίως 
π ο, τς ] ’ 3 , 

και αὖτος ἐχφυσεσιν ανηρτημέγος. 

” κ - . ΄ - 

Π{ερὶ τῶν τὸ κατ᾽ ὦμον ἄρθρον κινούνιων μυῶν. 

᾿Επειδὼν ἀφέλῃς τοὺς τὲ κινοῦντας τὴν ὠμοπλάτην μύας 

καὶ µετ αὐιοὺς τὸν ἐν τοῖς σιμοῖς αὐτῆς, ὃν ἄρτι διῆλθον 

αφορώτατον ᾖδη τὸν ἀριθμὸν ἁπάντων τῶν κινούντων τὸν 
Αραχίονα μυῶν ἕξεις" ὄντων γαρ ἁπάντων ἔνδεκα, τρεῖς 

μὲν ἀπὸ τοῦ στήθους ἐπ αὐτὸν αναφερομένους Θεάσῃ, δύο 

δὲ ἐν τῶν κατὰ τὰς λαγύνας χωρίων, πέντε δὲ ἐξ αὐτῆς 

τῆς ὠμοπλάτης ὁρμωμένους, ἑνδέκατον δὲ ἐπὲ τούτοις ἅπασο 
τὸν τὴν ἐπωμίδα κατειληφότα,. καὶ γὰρ συμφυεῖς αἀλλήλοις 

εἰσὶν οὗτοι καιὰ τὴν τῆς ὠμιαίας φλεβὺς χωραν καὶ τὰς 
ἀπονευρωσεις ἐγγὺς ἀλλήλων εἰς τὸν βθαχίυνα καταφύουσε 

κατωτέρω τῆς κεφαλῆς εἰς τὸ πρὐσθιον αὐτοῦ καε ἑύθείαν 
μάλιστα γθαμμὴν ἄνωῦεν κάτω τἐταγμένην ἐσχνοιέραν μὲν 

4. Βὶο Οοεχεοῖος Ρτο ὕπογάσεριορ οοἵ οἷθο 

εχοτία8 ρΏποίρίαπι [απης πιαχῖπιας παα{ου]ογαση αξρἀοποῖπ]α 

ἀῑ[οι[ εἰ Τρίε εκοείῖρις αρρεη[ας, 

Ρε σημ ομ[ὲς εωππεγὶ αγἰἰοι]μπι πιορεπεῖζις. 

Ρο[ίᾳααπῃ ππα[οα]ος [οαρι]απῃ πιονεπίες αὐΠα]εγῖς, Ρο[ῖ-- 

4µε Ἠος 1ἰ]απι είῖα, ααΙ ἵπ Ππιας Γοβρι]αε ραγρις Πία8 

ο, 4 πεπι Πρες Γεγπιοπο ρογ[εομίμθ Γαὶ: Γαοἰ]]ήπιο αι 

Ὠιιι[οι]ογάπα οπιηῖαπι Ὀτασβίηπι πιονεηίἶαπι ΠΙΠΙΕΓΗΠΙ ἆε- 

Ρτεμεπάες. Δαπι οὔπι απάεοίπι 1 αηϊνετ[απι ΟΠΙΠΘ8 [Πἱ, 

ἴτεν α Ρεοίοτε ἵπ Ὀγασ]ήίαπι αἀ[οεπάεπίεο, ἆποἈ αἲ 1Πμπά 

τεριοπίρας εἰ ααἴπῃπε εκ [οαρυ]α Τρία Ρτοάειπίες οοΗ/ρί- 

οἰεδ., {ευ απαεοϊπιαπῃ Ρο[ι ο ΟΠΙΠΕ8, απ {ΓΠρεγβιπηεΓᾶ-- 

επι οοομραί. δἱΡί επῖπι πιμἰαο πια[ομ]Ι Ἠ, αμα Πυιπεχᾶ-- 

τία γεµα εἰἰ, εοπμα!ί Γη: αροπειτο[εδηιε ΠΡί ππμίμο γ]- 

οἶμας ἵπ Ῥγασλίαπα Ἱηέτα 1ρβμς οαραί Ιπ ρΓίογεπι Ῥαγίεια 

Ἱπ[ετμηέ, Ῥεν τεοἰίᾶπι Ργαεοῖριε Ἰἶπεααι, 4μ8θ [αρεγηθ 

ἀεοτίαπι {εμόΙ, Αίας ρταοϊ]ίογειι αωίάειπι αροπειχοα 

Ρτοάμοίὲ ωμομ]ηθ ἃ μθοίοσί ος Ρεοίεις: {ετειοΓειι 
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ὁ ἀπὸ τοῦ στέρνου, σιρογγυλωτέραν δέ πως καὶ σαρκώδην 
κἀκ τῶν ἔζω τοῦδε μερῶν ὁ ἀπὸ εῆς ἐπωμίδος. ἡ δὲ ἀρχὴ 

τῆς ἐκφύσεως τοίτων μὲν ἡἤ τὲ κλείρ ἐσει καὶ ἡ ῥάχις τῆς 

ὠμοπλάτης καὶ τὰ ἐπιπολῆς χωρία τὼ μετὼ τὴν ὀλίγου δεῖν 

ἅπαντα τῆς ὠμοπλάτης, ὕσα πρὸς τὴν ταπεινὴν ἐν αὐτῇ 

ῥέπει πιλευράν. τοῦ δὲ ἑτέρου τὸ τοῦ στέρνου ἅπαν ὀστοῦν, 

ἐντεῦθεν δὲ ὁρμηθέντεο ὁ μὲν οἷων ἐσχισμένος ἀμφὶ τὸ 
ἀκρώμιον ἅπασαν κατείληφε τὴν κεφαλὴν τοῦ ῥβραχίονοφ. ὁ 

δέ γε τῇ τε ὠμιαίᾳ φλεβὶ παρατέταται καὶ τὸ πρύσω ες 
µασχάλης τὸ μὴ ἐκφύειν αὐτὸς ἐργάζειαι καὶ σχὲδὀν ἅπαντα 

τὰ περὶ τὼ στήθη σαρκώδη ὁ μῦς οὗτός ἐστι" καὶ γὰρ καὶ 

ὅτι τῆς ὑπ αὐτοῦ τέιακται, ἄμέινον δὲ δύο μύας αὐτὸν 

οὐχ ἕνα τίθεσθαυ. ὃ γοῦν ἀπὸ ιῶν ἐκ τοῦ στέρνου πέφι- 
κὠς ὁ μικρότερος τῶν ἐν αὐτῷ μυών ἀντέσιραμμένας πως 

ἔχει τῇ ὠμοπλάτη τὰς ἵνας"' εἰς γὼῥδ τὸ ἄνω µέρος ἀναφέ- 
ρονται πρὸς τὴν ἰδίαν ἀπονεύρωσιν ἀρχόμένου κατωθεν. αἵ 

δὲ λοιπαὶ πᾶσαι τὴν μὲν ἔκφυσιν ἀχωτέρω τούτων ἔχουσιν 

γετο αιοἀθαμηοάο οαγΠΟΠΟΤΕΠΙ(ΗΕ αἴφαε αἳ εκιεγίογίριι 

Ἠμ]αξοε ραγιίρας οὐ πια[ομ]α5 αΡ εροιηϊἀε εκοσίεηδ. Έουτο 

εχοτίας [ει οπἱρῖπϊ ρηϊποῖρίασα 1[αδ ααἰάεπα πομ{οαΙ ἔδπα 

εἰαν]οιία μπι [οαρμίαο Γρίμα εβ: ἵαπι εἴἶαιι Γ[αρεγΠοίατ]αθ 

ε]άδάεπι [εαριι]ας ΤεΡΙΟΜΕΦ {εγθ ΟΠΊΠΕΡ, ϱἀαεοιπ(μθ γετίι5 

Ἠυπαϊ]ίογεπα {ρᾶμςδ οο[ίαπι γεγραηῖ, Αἰετία5 γετο πηυ[οι]1 

Ῥεϊποιρίαπι εἴὶ ἰοίππι ρεοίοτα]ε 05. ΎἈαπι ἱπάε ρτοάειηίερ, 

αἰίες ααἰάεπα νε]α1 [οἰ[ις οἶτοα {Γωπωπήάσι αππθγαπης {οέμηι 

ἨγαςμΙΙ οαριί οοπιργεμειά1!ς αἰίεν νετο Παπετατῖαε νεηθξ 

εχροτγτεοίας ε[ἴ εἰ ρείογεπα αχ]]]αθ ῥρατίειη οαχποίαπα 1ρίε 

ε[αῖί, {εγεφμε 11 ἰοίο Ρεοίοτε οιγπο[ας πιμ[οι]ας Πε εἴξ 

βἶᾳαε αὐ 1ρίο ἰοίο Ρεοίοχο εχοτΙἰΗγ. δαἰῑμ5 γετο {ιεσῖῖ, 

ἀ4μον 1ρίυπα Πιλίομ]ος, πο πηίουμπα Παίπετε. Ου] ἰδίαν α 

Ρεείοσίθ οίζε εκοτίῖίαν, «ιά εἰ ας, ααἱ Ίπ {ρίο ρεοίοχίσ 

ο{[ε εσλ[ίαπῖν πηι{οιι]ῖ εἰ πάπου, Άρτας οπηηῖ Γαρεγίογί ας-- 

νεγίαφ ϱποὐαμηπιοάο ορΡροβ!άδημε Ἰαρεῖ, ἴΝάπι ἵπ [ωρετίο- 

χειῃ Πυίάεια ραγίεαι αἀ[οθηάιηί 4 Ρτορτίᾶπι ἂμοπειτοβη, 

ἀεοχίζαπα ἀμοἱρίεηίθε,  Βε]ίφμαθ γεΓο ΟΠΙΗΕ5 εποτίατα ο]-- 
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ἐξ αὐτοῦ τοῦ στέρνου, φέρονται δὲ ἐπὶ τὴν ἀπονεύρω-ιν, 
ἐγκάρσιαι μὲν αἳ τῶν ὑψηλῶν τοῦ στέρνου μερῶν αποφυύ- 
µεναι, λοξαὶ δὲ ἀτρέμα αἳ τῶν ταπεινών, τῶν δὲ ἄλλων 

δυοῖν ὁ μὲν ἕτερος ἀπὸ τῆς ἔξω τε καὶ κάτω τούτου 1 ποῦ 

χώρας ὁρμώμενος κατὼ μὲν τὼ πλεῖστα µέρη συµφυής ἐστυ 

τῷ προειρημένῳ τῷ διφυεῖ τε καὶ μεγάλῳ. τελευιῶν δὲ εἰς 
ὑμενώδη τένοντα καταφύεται τοῖς πρὀσω τοῦ βραχίονος εἰς 

αὐτὴν μάλιστα τὴν προσθίἰαν ὀφρὺν τῆς κοιλότητος, ἧς κα- 

τείληφεν αἱ μείζων κεφαλὴ τοῦ κατὰ τὸν βραχίονα μυὸς τοῦ 
παρεκτεταµένου κατὰ τὴν ἔνδον χώραν τῇ προφανεῖ κατ 
αὐτὸν φλεβί. ὁ δὲ ἕεερος μῦς ὃρ οὐδὲ φαίνεται πρὶν ἄνα- 

τμηθῆναι τὸν µέγαν ἀπὸ τῶν ἄνω μερών γενόμενος, ἐμ- 
φύεται μὲν ἕκ τε τοῦ δευτέρου καὶ τρίτου καὶ τετάρτου καὶ 
πέμπτου καὶ ἕκτου τῶν ὁστῶν, ἀνέρχεται δὲ εἰς αὐτὸ τὺ 
ὑψηλότατον τῆς ἑτέρας κεφαλῆς τοῦ βραχίονος τὸ πρὸς τῇ 

κλειδὶ, κἀντεῦθεν ἐμφύεται τῷ περὶ τὸ ἄρθρον ὑμενώδεε 

4. 8ῖο Ἱερεπάμπι ε[ο οοπ]]οίοραι Ὑϊχ Ώσοιμε Ῥχο τοῦτι τοῦ. 

ἀεπι Ἰῖς Γαρετίοχεπι εκ 1ρίο Ρεοίοτίς ο{[ε Ἠαδεπί,. Εεταπ- 

{αγ ααίεπι 1π αροπεαγοβΠ ἵταπδγεγίαε ααϊάεπα, 4παε α [18-- 

Ἰπιίρας οἷῃς Ῥρεοίοσῖς Ροτίίρις επα[οππίπτ: ἸἹεη[ίεςγ γετο 

οβ]ίᾳμαθ, 41αθ αὓ Ππη]ρας ε]αφάεπι ο[]ς ρατίῖριις εκογΙΏπ-- 

ἴατ. Ἐκ τε]φαῖς ἆποβρας α]ίετ απἶάεπι αἲ εχἰτίη[εσα 1π- 

Ώπιασαε Ἠπ]ας ο[ῇᾳς γεσίοπο Ρρτοάίεπς, Γεοππάιπι Ρ]αγΊπιᾶ8 

απ]άεπι Ῥατίες Ῥγαραϊοίο 1] πια[οα]ο ῬΙβάο 4ο πιᾶσπο οος-- 

πθίας ε[ι, ἀεπιαπιπς 1 ΠΙΘΙΠΡΓΑΠΕΙΠΙ ἴεπάίπεπι Ππῖεπε, 

Ῥτϊονίρας Ὀγασλϊ Ῥατίρας Ἱπ[εγίίας, ἵπ ἀρίαπ Ρταεοῖραθ 

αΠίεγίας Γαρεγοῖ]απα οαν]ίαἰῖδ, αιοά α πηα]οχῖ σαρίίε Π]]-- 

Γοα]1 1ἵπ Ῥτασμίο εχϊβεηί] οοοιραίας, απϊ Γεουπάσπα Ἰπίεγ- 

ΏᾶΠι ΤΕΡΙΟΠΕΠΙ, Ύεηαθ 41άθ 1Π 1ρ[ο οοπ{ρίομε αρρατεί, εκ- 

Ῥοτηρϊίατ. Α]ῑετ Υετο πιπ[ου]ας, απῖ απίεφυαπι ππᾶρηις Πί 

ἀ[εοίας ποπ αρρατοῖ, α [αρογίοτίθις ρατιῖρας οπα[εσπβ, 

εκ Γεοεαπάο απῖάεπι εἰ ἱεγίῖο εἰ αιαγἰο εἰ φπϊπίο εἰ [εχίο 

Ρεοἰοχῖς ο[βρις εχογ]έας αἴηαε αἆ α[πιαπι οαρ]ῖς Ώτα- 

οί τερίοπεπᾳ, πα αἆ ο]ανίοπίαπι [ρεοῖαῖ, αἀ[οεπά1ῖ, 1]ϊπο-- 

απε Πραπιεηίο 111 ππεπιῦχαποίο αγεῖοι] πα ̓ απιριεπί ἐπ[ετί- 
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συνδέσµῳ πολὺ τοῦ προξιρηµένου μυὸς  ἰσχυροτέραν ἔχων 
τὴν ἀπονεύρωσιν]. δύο δὲ οἱ κάτωθεν ἀναφερόμενου μύες, 
ὦν ὃ μὲν ἁπάντων ἁδρότατός τὲ καὶ µήκιστός ἐστι τῶν τὸν 

βραχίονα κινούντων μυών, ὁὃ δὲ ἰαχνότατος μὲν οὐχ ἥττων 

τε ἐκείνου τὸ μῆκς' οὗτος μὲν οὖν εἰκό/ως ἠγνόηται τοῖς 

ἀνατομικοῖς ἐναφανιζόμενος τῷ δέρµατι κακὠώς ὑποδερομένῳ. 
περὶ δὲ τοῦ μεγάλου πάντες ἔγραψαν οἳ μὲν μᾶλλον ακρι- 
βώσαντες αὐτοῦ τῷ λόγῳ τὴν φύσιν, οἳ δὲ ἧττον.  ὁ μὲν 
οὖν ἐσχνὸς ἔκ τὲ τοῦ κατὰ τὴν λαγύνα καὶ τὰς νόθας πλευ- 

ος τοῦ δέρματος αναφερόμενος ἐξ αὐτῶν μάλιστα τῶν ὑμέ- 

γων τῶν ὑπὸ τῷ δέρµατι τὴν ἔκφυσιν ἔχει. αεὶ δὲ ἐν τῷ 

περὶ τὴν µασχάλην ἀναφέρεσθαι πάχος τι προσβτωµενος, 

κἀνταῦθα {Ίδη σαφώς μῦς φαινόμενος εἰς ὑμενώδη τένοντα 

τελευτῷ, κατὰ δυοῖν ἐποχούμενος ἑτέρων, οἷς καὶ συμφύεται. 

γεννᾶται δὲ αὐτῶν ὁ μὲν ἐκ τοῦ ταπξινοτάτου τῶν απὺ τοῦ 

στήθους μυών, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἑτέρας µοίρας τοῦ διφυοῦς, ὁ 

4. 9ίο [οπρεπάμπα ε[Τε ρτο ἀπόδειξιν, ἵπ ταλτρῖπε οοἆ. Ἱα[- 
Γαπι εἴ, 

ίατς ναΠάἸοτεπι ἴαπε απαπι ρταεβἰοίας Πιπ[ομ]Ης 4ΡΟΠεα- 

τοῇη ο ίΙπεη». Όμπο γετο [ππί, αυἵ αἳ ΙΠπ{ετιοτῖθας ραί- 

Ώδας Γαγίαπι {εταπίας, αποταπι α]ίεν οτα[Π[ῆπιας Ἰοπρίῇι-- 
πωηηδηας οπιπῖηπι ππ[οη]οτατα Ῥτασμίαπα πιογεηίίασι εἴ, 

ἶτεγ σταοΙ]]πιας ααῑάεπι ει, Ἰοπαιίπάϊιε ἴβωεη αὓ 4]ίεγο 

Ἠαιά [ωρεγαίατ. Πίο Ισίίατ α ἀῑ[εοίοτίθης πιεγῖῖο 151Ο1Α-- 

τας {αἰξ: παπα ἆππι πιαὶο ου εχοοσαϊίατ, πιυ[ομ]ας Ἰ]ο 

οὗ [οαγαῖαχ οοΓΓΙΠΙΡΙΗΤ4ΊΕ. Ώε πιασπο Υεγο πιυ/{ει]ο Πιι]-- 

Ία9 ε[, αι ποπ Γοηρ[εηϊ: {[εὰ αἰίετ πιασῖς, αἰίετ πιῖπας 

εχαοίε εἶ]ας παίμταπι εκρ]ισαν. Οταςσ]]ς {ριατ α ομίε, 

ᾳπαε οἶγσα λα ποϊ]αςφιε εο[ας ε[ι, αἀ[οεπάεπε, εκ 1ρῇ8 

Ῥταεείραε πιειηρταη]ς, Γα8 ουἶπι εχ][επίτρας, οχοτίαπι ἠ8- 

Ῥεί; Ρετρείπο νετο ἆπι α αχί]]απι οἀ[οεμά[ε,  ογᾶ[μά]-- 

Ὥθπι φμαπάσθπι ΔοτεΠς, 1π πιεπιθγαπο[α πα Γεπάίπεπη Επ] 

ἄποδβυς αἰπία, απ αβοσπι εἰϊἴαι οοα[ε{οῖξ, Ἰπ[άεπθ, αποταπα 

ἀπογιπα ππι[οπ]οταπα αἰίες εκ Ἠηπηϊ]πιο ρεοίοτῖς ππα[ου]ο, 

αἰίεν ες Ἐ]ιετα Πας πηπ{ουὰ Ῥίβάϊ ροχΗοπο ρἱρηϊίμτ. Ἠε- 
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δὲ ὑπόλοιπος τῶν κάτωθεν ἀναφερόμενος μυών ἐπὶ τὴν κατ 
ὤμον διάρθρωσιν, ὅσπερ " καὶ μέγιστός ἐστιν" ἄρχεται μὲν 
ἀπὸ τῶν κατὼ τὰς νόθας πλευρὰς σπονδύλων, ἐπιπεφυκως δὲ 

τῷ τε ῥαχίτῃ μυὶ καὶ τῷ πέρατι τῆς κατ ὠμοπλάτην, φέρὲ- 

ται πρόσω λοξὸς ἀτρέμα µέχρι τινὸς ἐπιπεφυκὼς τοῖς ἔπι- 
κειµένοις μυσὶ τῇ ταπεινῇ τῆς ὠμοπλάτης πλευρῷᾷ. κάπει- 
δὼν ἀφίκηταιυ κατ᾽ εὐθὺ τῆς µασχάλης ὄρθιος ἐπ᾽ αὐτῆς 

ἀναφέρεται" κανταῦθα διὰ τένοντος οὐκ αἀγεννοῦς ρέμα 
πλατέος ἐμφυὼς τῷ βραχίονέ κατῶ τὰ ἔνδον µέρη τῆς απο- 
νευρώσεως τοῦ μεγίστου μυὸς τῶν ἀπὸ τοῦ στήθους τριῶν. 

οὗτος ὁ μῦς συμφύεται δύο μυσὶν, ἑνὶ μὲν ὑπερκειμένῳ κα- 
τὰ τὴν µασχάλην αὐτὴν, ἑτέρῳ δὲ ἐπὶ τὴν κατ᾽ ἀγκώνα 

διάρθρωσιν αφικνουμένω, περὶ ὦν ἐν τοῖς ἑξῆς εἰρήσεται- 

οἳ δὲ ἂἄπ᾿ αυὐιῆς τῆς ὠμοπλάτης ἐμφυόμενοι” πέντε μύες 
εἰς εὖρος τοὺς τένοντας πλατὺ πάντες τελευτώντες ἐμφύον- 

ταυ καὶ αὐτοὶ τῷ τοῦ βραχίονο μέρει, ὡς συμφυὴς μὲν τῷ 

προειρηµένῳ μυὶ πλησίον τῆς ἀπονευρώσεως ὁ ἐκ τῶν κάτω 
-κ- 

1. Τεὶ ὥσπε. 39. Όοττεοῖος ἐκφυόμενοι, 

Ἠππας γετο πιυ[ομ]ογατα αὓ Ἰπηήθ τοσίοπ]δας Εωγ[απι αἆ 

Ἰναπιετί ἀεατιοααϊίοπεπι αζ[οεπάεηπίίασι, αι εἰ πιακίηι8 

ει, αὉ 115 νετιευεῖς, ααἴθιας ποί]αε οο[ίαε ἀεατίτομ]απίαγ, 

Ἱποῖρῖι αἴηαε Γρίπαιϊ πιπ[οα]ο εἲ 1π[έγίιογί λωπι]1οσί5 [οᾶ- 

Ριΐαε οο[ίαε Τεγιπῖπο Ἰη[ετίαδ, ἵω Ρργίοτᾶ Ἰεητίεν ουσ 

{ετίατ, αἰίᾳαο α[ηας ππυ[ου[15 Παπ [1ογὶ Γοαρα]ατωπα οοίῖοε 

ΙπουπιῬει ας αἀπαίας: εἰ οἵπι 6 ἀῑγεοίο πιαχί]]αε ρετνε- 

Ἠεχ]ξ, τεοίι5 αἆ Πρίαπι αἀ[οεπαΙί, 1]]οφαε Ρρετ ἴεπάῖπεπα 

Ἰαιά Ισποδι]επι Ἱεηῖίες Ἰαΐαπι Ὀτασμίο Γεοαπάμπι ΙΠἱεγηᾶδ 

πΡΟοΠΕΙΤΟΓεΟΘ πιαραϊ πηι[ομ]ῖ Ρρατίες 1ηΓεγί5 πιω[οιι]μς μῖο 

ἆαοβας οοα]ε[οΙς πια[ου]19, εἵ πα ῖγαπα, η αἱ [εομπάσπι ακ]]-- 

Ίαπι Γαρενβεγπῖτας εἰ εἶ, φαἱ 1π ϱἱΡΡί οαΡΙ1. ἀεαγι]ομίαί]ο- 

πεπι ρεγἰ]ηριῖ, ἆε απ δας 1 Γεαπεπίίρας αβείαγτ. Ομῖ 

ψετο αἲὓ 1ρία [οεαρμία πα[οιπίωτ απίπααε πιυ[ου], η Ἰαίοι 

ἴεπάῖπες οὐυπι ο«Ἰπες Πηίαμϊ, 1 Ὀγασλίασι εἰ 104 Ππζεται- 

τας Ἡ ρατίεπι Ὁ αμα οομπαίαθ αιάεπι ΡρΓγαεϊοίο. πν- 

{οα]ο Ῥτορε αροπευτοβα, αἱ εκ βίαια ρατίε «αιρὶμοΓῖς 
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τῆς ταπεινῆς πλεὺρᾶς ἀρχόμενος" εἶτα ἐκ τῶν ὀπίσω τᾶ 
καὶ ἔνδον μερῶν ὑποδυόμενος τὸν βραχίονα, Μάπειτα κατα- 
Φτόμενος εἰς αὐτὸν ὑψηλοτέρα τε ἅμα καὶ μακροτέρα καὶ 
ἰσχνοτέρα καὶ συνεχεῖ καταφύσει τῇ τοῦ προειρημένου μυός" 

αὕτη μὲν οὖν ἐκ τών ἔγδον μερῶν ἐσει τοῦ βραχίονος Ψψαύουσα 

τῆς προειρηµένης ἀπόνευρώσεως, ἀνωτέρω δέ ἐσει ταύτης 

εἰς αὐτὴν ἤδη τὴν κεφαλήν τοῦ βραχίονος ὁ ἐκ τῶν ἔνδον 

ἐωφύεται μερῶν τένων τοῦ κατειληφόέος μυὸς τὸ σιμὸν τῆς 
ὠμοπλάτης εὔθῥωστός τε καὶ πλατὺς ὑπάρχων. ᾖἢἡ δὲ τοῦ 

τὴν μεταξὺ χώραν τῆς τὲ ῥάχέως καὶ τῆς ὠμοπλάτης καὶ 

τῆς ὑψηλοτέρας πλευρᾶς κατειληφότος ἀπονεύρωσις εἰς αὐτὸ 

τὸ ἐψηλότατον ἐμφύεταυ τῇ κεφαλῇ τοῦ βραχίονος οὐ κατὰ 
τὸ πρὸς τῇ κ«λειδὶ µύριον αυιῆς, είς ὅπερ ὁ προειρηµένος, 

αλλ) ὅσον ἐκτὸς ἀποιέτμήκεν ἡᾗ μείζων κεφαλῆ τοῦ κατιόντος 

μυὸς εἰς τὴν κατ ἀγκώνα διάρθρωσιν. συνεχής δὲ τῇ 
προειρηµένη καταφύσει καὶ ὁ ἐκ τῶν κάτω μερῶν τῆς ἐν 

ὠμοπλάτῃ ῥάχεως ὁ κατέιληφως ἅπαν τὸ ἓν µέσῳ. χωρίον. 

εο[ας ΙΠεῖρίεΠς, πιοχηπε εκ ΡοΠέγίοτίρας εί Ιπιετηῖ Ρραί- 

ρας Ῥτασμῖαπι Γαβ1εΠδ, ἴαπάεπι ἵπ Τρίααι οτε βΒπια] 

εἲ ρτο[κίοτε ϱτασἴΙΙογεφαε Ἰπβεσίίοπε ῬιαδεδΙείῖηπε πι [οι]1 

π[ετεῖοπϊ οοπ]αποία Γείε πετ. Γρία Ιδίως εκ Ιπιεγηϊς 

Ῥέασμ ρατίῖρις εχΙβῃτ, ΡταεδΙοίαπι αροπεμγο[ίη αἴηρεης. 

Επίπινετο εἰαίῖος Ἠαεο Τρία ε[ ἵπ 1ρ[απι Ίαπι Ὀτασμ]ϊ εαριῖ 

εκ ἀπιογη]ς ρατίίρις Ἱπ[εγίας ἱεπάο πιμ[οαἰί βπιαπι [εαρι-- 

Ίατπι οεοαραπ[{86, να]ά ας Ἰαίασφπε εσ]ῃεῃδ. Δροπευτο[ς 

νετο εἶαδ πυ[ειἩ, ἆ ᾳαο τερῖο Ίπίες Γρίπαπι [εαρι]αε εἲ 

ε]αδάεπι οο[ίαπι Γαρ]ποῖογεπι πηεζἶα ΙΠίεΓ]ασεη5, οσομρα({ΗἨ, 

Ἰπ 1ρ[απΙ Βασ οαρ]15 αἰππιασι Πη[εγίίασ, ΠΟΠ 11 Επι 

οετίε 1ρΠιβδ ραχίεΠΙ, ϱμα6 νετ[ής οἰανιοπ]απι [ρεοίαί, 1π 

αἴαπι αἰίε; Ργβεάἰσίας Ἱη[ετεραίατ: {[εά 1π εαπι ΟΠΙΠΕΠ, 

ᾳἴαε εκιίη[εοας α ρταπάίοτε οαρ]ίε 1ίας πιι[ου]1, αιϊ 1π 

ΒΙΡΡΙ ουδί ἀεατιιομ]αίίοπεπι ἀενεπῖε, ἁῑνι[α εΠ. Όοη- 

Ίαποίαπι νεγο ἨΗ16 ρταεδ]οῖαε αροπευτοΠΠ πιπ[οα]ας 1]]ε 1π 

ΠΓετίῖοηπε εΠιεῖεας (αι εκ Ἱπ[εγῃῖς Γρίηαε {οαρα]αε ραι-- 

ερ εμα[οχ΄ αο ἰοίδμί εἄπι τερϊομέΠα, (ωὰθ ἰπίες εἶμθ- 
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αὐτῆς τε καὶ τῆς ταπεινῆς  πλευρᾶς ἀπονεύρωσιν ποιούμὲ- 
3 ’ αν , - - - ῃ ” ς 

νος ἐμβαλλευ τὸν τένοντα τῇ κεφαλῇ τοῦ βραχίονος ἤδη πως 
” ”,. .. η ’ .) ” [ή ο] 

μᾶλλον εξωθεν. ὁ. δὲ. ποιούτῳ συνεχλς Ἰμῦς καὶ τάχα ἂν 

τὸ µόριον αὐτοῦ δόξας εἰς τὰ ἐκτὸς ἀκριβὼς µέρη τοῦ βρα- 
χίονος ἐμβαάλλει τὸν τένοντα ἐμφυόμενος ἀπὸ τῶν ἄνω μὲ- 

ρῶν τῆς ταπεινῆς ἐν ὠμοπλάτῃ πλευρᾶς σχεδὸν ἐκ τοῦ. ἡμί- 
σεως αὐτῆς μέρους, κατὼ τὸ κυριώτατον. καὶ ὀξύτατον αὐ- 

τῆς. αἳ κινήσεις δὲ αὐτοῦ, τοῦ μὲν τὴν ἐπωμίδα κατειλη- 
φότος ἀνατείνειν ἄνω τὸν βραχίονα κατ εὐθεῖαν. μάλιστα 

γρθαμμήν. τῶν δὲ ἑκατέρωῦθεν αυτοῦ τῶν ἐξ αὐτῆς τῆς ὦμο- 

πλάτης ἐκπεφυκύτων ὁ μὲν κατὰ τὴν ὑψηλὴν πλευρὰν ἀνα- 
ῃ ο. 3112 35 / ο δι . »” οι 4 Ν 

τείνει μὲν, αλλ ἐκκλίνων '. ἐπὶ τὰ ἔνδον, τῶν. δὲ κατὸ τὴν 

ταπεινὴν ὁ μὲν μείζων «ἀνατείνευ μὲν καὶ αὐτὸν, αλλ ἐπὶ 
. π Β Π ς ῃ « , 3 - ΑΑΡΕΙ Ε Π η 4 

τὰ ἑκτός. ὁ δὲ ὡς µόριον αὐτοῦ λοξὸν ἀπάγει πρὸς τὰ 
3 η) ’ ] Ν / ’ 3” ) | -ἰ 

ἐκτός, διαδέχονται δὲ τας κινήσεις ταύτας, ἔνδοθεν μὲν οἳ 

απὸ τοῦ στήθους ἀγιύντες, είτε τρεῖς, ἐθέλοις λέγειν εἴτε 

1. Τι Ἰεσειάυπα ε[ε Παϊαῖτ Οοτσεοίος Ῥτο ἄνατείνειν καὶ 
ἐκκλίνει», αιοά [οτἱρίαπι οοἷοίδ εταῖ. 

ἄεπι [σαρι]αε Γρίπαπα οἱ. Παπι]]ίοτεπι οο[ίαπι πιεᾶῖα Πία εἴι, 

οοοπραί) ἰεπάίπεπι 1π Ῥτασμιὶ οαριῖ 'Ίαπι. 9πο(ίο πιοο 

εκἰτοχ[ααι πηαρῖς 1Η]οῖί. Ομ] νετο λμῖο 1ρ[ οοπῖίηυς ε[, 

πηυ{ου]α8, οαῖ εἳ {οτ[απ ρατί]ου]α 1ρ[αφ ε[Πε οεπ[ερίίας, ἴπ 

εχίεγηαςδ εχᾶεἰε ὈγβοβΙ ρατίες {επάίπεπα πω. Ἐκοτίας 

νετο Πίο πι[οι]ας α ΓΠαρεγ]ογίμαφ Ιαπιμοσῖς. οο[ίαο [οαρα- 

Ίας ρατίίριας α ἀἰπιϊάῖα {ογα {ρβις ρατίο, πΡί εα σἰροββπης 

αοιΙ[Ππιαφια ε{ι.  ἨΗογμπι οπιπ]απα ππΠ[οα]οχΠι πποἰίοπεΒ 

Ἰαο Γαπῖ.  Μα[ου]ας εροπι]άα ορομραςς Ῥγαεμίαπα, {αγ[απι 

Ρε τεοίαπι Ργαεοῖρις Ἰπεαια αἰίο]]ῖ, ΄ Ἐκ 15 νετο, ααἲ 

20 πίταφαε Ἠα]ας ρατίε ΠΗ [απαῖ, αξ. 1ρ[α π]πγαπι Γοαρια]α 

επαΙῖ, ἶ5 αἱ Ργορο αἱίογοπι οο[ίαπι εχΙ[ΗΕ, αἰ{ο]ὲ αι-- 

4οια, [εά αἆ Ππίεγίουα Πποβπαης. Ἐκ 1] ααἱεπι, ᾳπῖ Ρτορθ 

Ἠμποί]οτεπι οοβααι; οο]ἱοσαῖ Γαπὲν πια]ου απίάεπι εἰ 1ρίε 

Β{{οἱ11ὲ Υεγαπι αἆ εκἰεγῖοτα; αΙῖ Ύετο Ιαηφυβπ1 εἶαδ Ρα- 

Ποσία εΠ, ου]ίαιε Ὀτασλίαπι αἆ εχἰεγίογα αὐάμο. . Πας 

βιι{επά Πιοίίοπθς εχοὶρίαπε ἀπία]η[εσμς αμχάεπι πια[ομ]ῖ α 

μεοίοτε αά[οεπάεπίεν (γε (χε [νο αιδίπος 1ρ[ο8. ἀΐσεσε 
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τέτταρας. ἔξωθεν δὲ ὁ ἀπὸ τοῦ κάτω πέρατος τῆς ταπὲι- 

νῆς πλεὺρᾶς ἀναφερόμενος" τῶν μὲν οὖν ἀπὸ τοῦ στήθους 
μυών ἁπάντων ᾿πρὸσαγόντων ἔσω᾽ τὸν βραχίονα, τὴν μὲν 

κἐφαλὴν αὐτοῦ ᾶλλον ὑψήλόξατος ᾿ἐπὲ τὰ νώτα, τὸ δ ὅλον 

κὠλον ὡς ἐπὶ τὸ στήθος ὁ μέγιστος ὁ διφυὴς προσάγει, 

ταθέντων ὃ᾽ ἀμφοτέρων ὁμοῦ τῶν κατ’ αυὐτὸν' μυῶν ὁμο-- 

τόνως ἀνατείνεται, τῶν τὲ ἄνω καὶ τῶν κάτω ἡᾗ µέση γίνε- 
ταν κἰνήσις". ᾿ εἰ δὲ ὃ ἕτερος ἐνεῤγήσειε μόνος, ὑψηλοτέραν 

τὴν προσαγωγἠν ὃ ὑψήλύτερος ἐῤγάδεται, τἀπεινοτέραν δὲ 
ὃ ̓ ταπεινότερος. ΄ὃ δὲ παρὰ τὸν τιτθὸν προσάγει τῷ στή- 
ὧει τὸν βθὰχίονα Καὶ κἀτασπᾷ κάτω. ἐπὶ τούτοις δὲ ὁ 
μὲν ἐπιπολῆς ὃ λεπτὸς ἐπὶ τὰς λἀγόνάς ἀτρέμα πλάγίον, ὃ 

ὁ) ὑπ αὐτῷ Μέγιστος εὐθὶ ἀποξείνει παρὰ τὰς: πλευβᾶς 
τὸν βραχίονα.  πούτων δὲ ἐφεξῆς οἱ λοιποὶ δύο μύες ἀπί᾽ 
αὐτῆς τῆς  ὠμοπλάτης ἐκδέχοντάν περιάγοντες ἔξω' πε καὶ 

εἰς τούπίσω τὸ κώλον" ὃ μὲν ἀπὸ τῶν ὀϊμῶν Σλπεφυκῶς 
τὴν κἐφαλἠν αὐτοῦ περιστρέφων εἰς τοὐπίσω, ὁ δὲ ἀπύ τε 

4. Ψετὺα τῶν τε ἄνω α[ᾳπ6 πὰ “Αίνήσις ἐκρυποια {π οὉάίος 
Γαπῖ α παπι. [εομπάδι 

νε]; εκἰγιη[εσάς ΄νετο Ἠ]ε, απ΄ αὓ Ἰή[οτίογε ΠαπιϊΙ1ογῖς 
εοῄίαθ ἴεγαήπο αά[οεπα(ε, Ἐκ πια[οα]ἰδ: απἴειῃ-α- Ρεοῖοτθ 

πα[οεπθας οἱ αἆ Ιπίεεῖογα Ῥτασ]ίατα αἀπιονεπίραθ  αὐϊ 

α)Π/Ππιας εΠ, οαραῖ πὶασὶς Ὀτασ]ίϊ αὐίτα]]ε, απ νεχο πιᾶ- 
ΧΙπιμς Ἑ{ραταίηδηιε ε[, ἰοίΐαπι Ῥγασμίαπι ρεο[οτῖ αἀάποῖϊ, 

Τριίας Ε 9µιπεθ α Ῥεόίυξε. επαὰ. ἱπήπ[ου] ἔπι. {αρεγῖοχες 

ᾳπαια 1Π{ετίοτε εκ αεηιο [επάαπίας, πεάῖας εβιοϊίας 

πιοάς, Π- αἰίετ ἀπαπιξαχαι αραῖ, αἱιῖοτ οπάεπι α]είογεπι, 
Ἰαπαϊ]]ου νεγο Ἠαπη]ίογεπα αἀάμεβοπεπα εἰΠοῖ, «"Οπὶ νετο 

{[εοάπᾶαπι  Ἱπαπιπιαπι Βίας εβ πιπ[οα]αό , Ὅτασμίαπι ρεοῖοτὶ 
αἀάαοῖε ἀεοτ[απιφαθ ἀείτα], : Ῥοβ Ἠο8' απίεπι (αἳ 1 [ας 
Ρετῃοῖαε εβ, Τεπιαῖς ππα[οα]ας, γετ[ας ἀ]ία Γεηβπα αἆ Ἰαίετα 

ἀείἰτα]ηῖ, απὶ γετο Ροβ Ἠμππο ἀρ[απι εΠ πιαχίπας, Ῥγθο]]άπα 

πᾶ οοβας τδοίαπι΄ εκίεπάἰῖ. Εε]ῖηιί νετο  ἀῑῑο ἀεῖποερ, 

88 Ίρ[α [οαρα]α πηπ[ου]ὶ εκοϊρίυπε, αἆ εκίεγίογα Ροβεγῖογᾶ-- 

Ύἳς ππεπιρτπα εἰγοιπιαρεηίθς: α]έετ αωάεπι α- Βπιὶς [οαρι- 

Ίας επαίαθ, Ὀτθολίϊ οαρυΐ αἆ Ροβετίῖοτα οἰγοππιγεχίεπ, 
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τοῦ κάτω πέρατος τῆς ταπεινής πλευρᾶς ἐκεῖνο μάλιστα τὸ 
µέρος, εἰς ὅπερ ἐμφύεσθαι λέγεται, πρὸς τοὐκτὸς ἐπάγων". 

ἀμπότεροι δὲ ἐνεργήσαντεο ἅμα τὴν ἐν τῷ καλουμένῳ δι- 
πλασιασμῷ περιαγωγὴν ἐργάζονται τοῦ βραχίονος. 

Περὶ τοῦ. μικροῦ μυὸς ποῦ κατὰ τὴν ἐν ὤμῳ διαρθρωσιν. 

᾿Φικρὸς. παντάπασι μῦς ἐγκατακέκρυπται τῇ διαρθρώ- 

σει, συνεκφυύµενος μὲν τῇ µικροτέρᾳ κεφαλῇ. τοῦ κατὰ τὸν 
βραχίονα μυὸς τοῦ µ:γάλου, καταφυόµενος δὲ εὐθίως ὑπὸ 

τὴν κεφαλὴν τοῦ ῥβραχίονος ἓν τῇ μεταξὺ χώρᾳ τῶν απο- 

γευρώσεων τοῦ τε ἀπὸ τοῦ σιμοῦ τῆς Ωμοπλάτης, ἐκφυομέ- 

νου μυὸς καὶ προσέτε τοῦ παραφυαµένου πάση τῇ ταπεινῇ 

πλευρᾷ. τοῦτον τὸν μῖν καὶ µέρος μὲν ἄν τις ίσως Θείη 

τοῦ κατὰ τὸν βραχίονα μεγαλου μυὸς, οὐ μὴν αλλὼ καὶ 
καθ᾽ ἑαυτὸν, ἀνατάσει γὰρ λοξη βραχύ τι δύναται συν- 

τελεῖν. 
4 

4. δίο Ἱερβῖε Οοχσκεοῖος /Ρτο ἀπάγων. 

β]ιες ΄ νετο αὖ ἀπ[ετίοχο  ἨἩπιϊ]ς οο[ῇιαα {εγΠιῖπο οχοσίτς, 

εαπῃ Ργαεοῖριε Ρρατίεπι, ἵπ αὖ 1π[ετί ἀῑοιίις, αἆ εκίεγίοια 

αράπςσεμδ, ΑΠΙΡΟ γετο Γπιαὶ αρευίος Ῥγασ]ϊ οἰγουπιάι- 

εἰἴοπεπι, ᾳπάε Πί {π ἀμρ]ϊσαμοπε, ε[ποϊαπί, 

1ε Ῥατνο πηι[ομίο οι ἵι Πμπιετί ἀεατιοιμ]αείονε [ες ε[ὲ, 
ετεκ [ή 

Ῥατνιβ οπιπῖπο πιμ/[ου]αφ 1π. Ἠαπιοετί. ἀθατίιοπ]αίῖοπο 

οοου]ίαίατ, οαῖ ππα οαπι ΠΙΙΠοτε οαρ]ίο πιω[οιϊ 1]]ας 

πηβρηῖ, οαιῖ ἵπ Ῥταςμίο ε{[ι, εκογίεῃς [ας Ῥτασ]η. οβρυῖ ἵπ 

πηεθῖα χερίοπε ἀπ[εγίας,  ᾳπα αροπειτο[ῖς 1ίαδ ποι[οι]1, 

απἱ α Ώπια [οαριι]αγαπι Ρογίε επα[οΙξαγ, 1]1αδᾳι1ε οἰῖαιη, οαϊ 

1οιί Ἠαπι]ἱοτὶ οο[ίαε αἀπα[οιαν, Πίαε [απίς ἨΗαπο πια[οι- 

Ίωπι φπἱδρίαπι {απ ΡοΓΙΙΟΠΕΠΙ 1] 1ᾳ5 πιασαῖ, αἱ ἵπ Ῥταςμίο 

ε[, ἴωπι γεγο εἰἶαπι Πρίαπι Ρεν [ε ργϊναίἶπα Παίμετε ρο[εί: 

ποπ μ1]. επῖπι οὔ]ίᾳααθ εκἰεη[ιοπΙ οοπάποιί. 
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Περὶ τῶν κινούντων τὴν κατ ἀγκῶνα διάρθρωσιν μυών. 

«Ε κατ ἀγκῶνα διάρθρωσις ὑπὸ τετιάρων κινεῖταυ 

μνῶν ἅπαν ἐν κύκλῳ τὸ τοῦ βραχίονος ὁστοῦν κατειλφό-- 

των. οἱ μὲν οὖν πρόσθιοι δύο χάμπτουσι τὸ ἄρθρον οὖκ 

᾿εὐθεῖαν ἀκριβῶς ἑκάτερος καμπτὴν, αλλ ὁ μὲν ἔσω παρεγ- 

κλίνων, ὁ ὃ᾽ ἔξω. καταφύεται γὼρ ὃ μὲν εἰς τὸ τῆς Ἀερ- 

κίδος ὁστοῦν, ὃ δὲ εἰς τὸ τοῦ πἠχέως συνεπιφνόµενος ἑκά- 

τερος καὶ τῷ περιέχουτι τὴν διάρθρωσιν ὑμενώδει συνδέ- 

σµῳ. «Ἰαθέντων δὲ ἀμφοῖν ἡ μέση γίνεται κάμψιρ ἡ τὸν 

καρπὸν ἐπὶ τὸ ἀκρώμιον ἀνάγουσα. ὃ μὲν οὖν ἔσω μᾶλλον 

κάµπτων ὃ μείζων μῦς ἐναργώς ὁρᾷταυ!" καὶ πρὸ τῆς ἀνα- 
τομῆς ὅλον τοῦ βραχίονος κατειληφῶὼς τὸ πρὐσθιον. ἄρχε- 

ται δὲ ἀπό τε τῆς ἐιηλῆς ὀφρύος τοῦ τῆς ὠμοπλάτῆς αὐχέ- 

γος καὶ τῆς ἀγκυροειδοῦς ἀποφύσεως, τῇ μὲν ὀφρύἳ δια συν- 

δέσµου τινὸς ἐσχυροῦ στρογγύλου συναπτόµενος, τῇ δὲ ὄγκυ- 

ροειδεῖ δι ἑτέρου συνδέσμου Λεπτοτερου τὲ ἅμα καὶ ακρι- 

4. Ο0οἆ. ἐνορᾶται, 

1ε πιεις ἀεατεομίαιίοπεπι, φµαε ἴπ βἱῤδο ομδί ε[, 

τπουεπεϊδιι». 

Ὀεαγι]ομ]αί]ο, ο α8ε ἵπ ρἱρΏο οιβΗ!1 εβ, α η παίος πιι- 

Γοα]19, Ιοίππι τας] ο ἵπ οτνεπι απιριεπ!ίῖρα ππογείΗς, 

Ῥνίογες {αΠε ἆπο αγίοιπ]απι Ποη τεοίο εχηαἰ[ίε Πεχα αἱγ]- 

ααε Πεοίιπί, Γεὰ αἰίετ Ἱπίτοτ[απα, αἰίεν εχίτοτ[απα Ιπο]ῖ- 

παπάο. ἵΝαπι αἱίεγ 1 τα, α]ίετ ἵπ πἶπαε Γεα ομΡΙΙ ο8 

1π[εγϊίχ, αἴετπε {πιυὶ πιθΠιΡΓαΠο[ο Ισαππεπίο ἀεαγίῖου]8- 

εἴοπεπι αιπρ]εοίεπίε αἀπαίας. - Βί νετο [πια] {ἴεπάπηίας 

ΦΙΠΡΟ: πιοᾶίμς Πεχιις {ἱ, πΙπιῖταπα οί αἆ Γαπππυπι Ἠήηε- 

ταπι αἀάμοῖτ. Παφας πια]ος 1]]ε που[ου]ας Ιπίχοχ[απα πιαρῖφ 
:Πεοίεηπς ενἰἀεπίεν εἰῖαπι απἱο ἀΠΤεοίίοπεαι οοπ/[ρϊοῖἴατ, 

ἰοίαπι Ργίογεπι Ῥγαομ ραγίεπ οοπηρ]εοίεηΏθ. ΄ Ἱπεῖρίί [απο 

α [αυ] ποτε οεγν]εῖς [οεαρι]ας [αρεγοῖ]ο εἰ α Ρτοοείζα 11ο, 

αἱ αἲ απο]οτας Παλ αάίηε απογτο]άες αρρεϊ]αίατ: [αρει- 

οἰ]ῖο ο α]άειι ρε Πραπιεπίαπα να]ἰάσπι 8ο ἴεχεδ, Ργουε[ία 

νετο απογτοἰάϊ ρες α]ἰιά Ἡραπιεπίαπα (επί Ππιυ] αἰᾳπε 
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βῶς στρογγύλου. ' συνεκφύειαυ δὲ. αὐτῷ. σαρκοειδής τις οὐ- 
σία προσεοικυῖα μικρῷ μυί. αὕτη μὲν οὖν ὑπερβᾶσα τὸ ἄρ- 

ὃρον ὑπὸ τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονο ἐμφύεται. προελθων 
δὲ ἐντεῦθεν ὁ σύνδεσμος δι ἄλλης ἀρχῆς ἐμφύεται τῷ βρα- 

Χίονι. τῆς µέσης αυτῆς χώρας ἀνωτέρω, καθ ἅ µέρη τὸ 

σώμα αὐτοῦ τοῦ μυὸς ἄρχεται γενγᾷσθαι δεχόµενον εἰς ἑαυτὸ 
καὶ τὸν. ἕτερον σύνδεσμον᾽ ἐνιεῦθεν δὲ κατιὼν ὁ μῦς διὰ 

τῶν ἐμπροσθίων μερών τοῦ βραχίονοο ἄχρυ μὲν ἡμίσεως 
αὐτοῦ ψαύει, τὸ δὲ ἀπὸ τοῦδε μετέωρος ἐπιβεβλημένος 

Θατέρῳ τῶν ἐνταῦθα μυών εἰς τὴν κατ ἀγκώνα διάρθρω- 

σιν ἐμβαλλει, ὁ δὲ ἕεερος ἐκφίεταυ μὲν τὴν ἀρχὴν ὄπισῦθεν 
ἔχων ἐγγὺς τῆς κεφαλῆς τοῦ βραχίονος" ἐνιαῖδα δὲ διὰ 

τῶν έξωθεν μερών λοξὸς ἐπὶ τὰ πρόσω παραγενόµενος ἄχρυ 
πῆς κατ αγκώνα διαρθρώσεως. ἐμφύεται δὲ ὁ μῦς οὗτος 
εἰς τὸ τοῦ πήχεως ὁστοῦν, ὥσπερ ὁ προξιρημένος ὁ μείζων 

εἰς. τὸ τῆς κερκίδος. τῶν δὲ ἐκτεινόντων τὴν κατ ἀγκώνα 

διάρθρωσιν μυῶν ἡᾗ μὲν ἑτέρα τὴν ἀρχὴν ὑπὸ τῆς ταπει- 

γῆς ἐστι πλευρᾶς τῆς ὠμοπλάτης τοῦ ἡμίσεως, ὕσον ὡς 

εκηπ]ῇίο ἴεγες οορα]αίας. Ἑτκοτίίασ νότο οἶὗπι 1ρ[ο σαγηῖ- 

{ογπιῖς απαεάαπι [αβ[απία Ῥαϊνο πιμ[οα]ο [πι]. Τρία 

απίεπα αγἰ]οα]απι ἱχαπεργεάϊεπα [40 Ῥγασ]Ιϊ οἀραῖ Ἰπ[εχίίας, 

Ἠΐπο Ἰσαπιεπίάπι Ῥτορτεάϊεης, Ῥεγ αἰιά ργιποϊρῖαπι Ότα- 

ομῖο Ἱη[εγίίατ [πρτα ππεδίαπι ἀρίαπι τερίοπεπι, ααα Ἠ]αςοθ 

πιμ[ει]ῖ οαραῖ Ποτὶ Πποῖρῖε, φοά 1π ΓΕ 1ρ[ο ᾿εἰαπι αἰϊιά 
Ἱήσαππεπίαπα οοπ!Ηϊπεῖ, Ἠίπο απίεπι ἀε[οεπάεπς πια[ου]ας 

Ρε ρτίογες  Ῥατίες Ὀτασ]ηϊ, ἀρ[απι π[απε αἆ πιεάίαπι Ὄγα- 

εμΙ ἴαποιί:  αβΗῖπο {αβ]1παϊς αλετὶ πιπ[ου]ογαπα, ο αἱ 1π1βὰ 

{ααξ, Ιπεππιρεης, 1π ἀεατιοπ]αίΙοπεπα ϱ1ΡΡΙ ουΡβαὰ Ππ[ες]-- 

ἴάχ, ΑΙίεγ νεγο Ρεῖπιαπι απϊάεπα ρτορε Ῥγαολμϊ εδριί εκ- 

οτἵΐασ: ΄ 4εΙΠοθρ6 νετο Ρες εχκίεγίοχες Ῥρατίες οβ]φπας ἵπ 

Ρεΐοτες πίᾳπε αἆ βἱΡΡῖ ουβῖ ἀεατιοπ]άιίοπεπα Ρρετήπριξ 

εἰ ἀέπιαπι 1Ππ᾽ πἶπαε Γεα ουΡΙϊ ο Ἱπ[επίατ 1π[ετίίοπεπι 

πιοµεραίατ. Μι[οα]οταπαι απἲεπι σἱρβΙ ου] ἀεαγεοι]αί]ο-- 

πειη οχἰεπάδητῖαπι αἰἴεγάπη αιιίάεπι ρεϊποϊρίαπι αἲ Ἰαηῖ-- 

118 οο[αε Γεαρυ]αγαπι ἁἰπι]άϊο, αιοά [οἰ]μοεί γετίας Ἠαππθ- 
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πρὸς τὸν ὤμον ἀναφέρεται, {ἡᾗ δὲ ἑτέρα μετὰ τὴν κεφαλὴν 
τοῦ βραχίονος ἐκ τῶν ὄπισθεν μερῶν αὐτοῦ ἐκπέφυκε]. 
συναμφυεῖσαι δὲ ἀλλήλαις αὗται μέγιστόν σοι δόξουσιν ἐρ- 

/άσασθαι μῦν ἕνα καταφυὀµενον εἰς τὸν ἀγκώνα τένοντι 
πλατεῖ" αλλ᾽ εἰ ταῖς ἄνωῦεν ἐκφύσεσιν εἴ πως κατὼ τὴν 
τών ὑνῶν εὐθύτητα φανεῖταἰ σοι διφυὴς ὁ τένων οὗτος, τὸ 
μὲν έξωθεν µέρος ἀπὸ τοῦ προτέρου ῥηθέντος ἔχων μυὸς, 
τὸ δὲ ἕτερον ἀπὸ τοῦ δευτέρου. ἐκτείνουσε μὲν οἱ μύες 
ἀμφότερου τὴν κατ ἀγκώνα διάρθρωσιν, αλλ ὁ μὲν πρότε- 
ϱος ἅμα τῷ παρεγκλίνειν ἐκτὺὸς, ὁ δὲ ἕτερος ἔσω καὶ οὗτος 
ἐπὶ βραχὶ ποιεῖται τὴν ἔγκλισιν. ο δὲ περιπεφυκυῖα τὸ 
τοῦ βραχίονος ὁστοῦν μοῖρα τοῦ δευτέρου ῥηθέντος μυός" 

ἐστι γὰρ ὥσπερ τις διφυἠς σαρκώδης ὕλη διαµένουσα κατὰ 
τὸ ὄπισθεν ἐμβάλλευ µέρος τοῦ ἀγκώνος, εὐθεῖάν πως μᾶλ- 
λον ἔκτασιν ἐργαζομένη περὶ τὸν πῆχυν εἴσω βραχὺ ῥέπουσα, 
ἐστι δὲ καὶ ἄλλη τις ἔμφυσις εἰς τὴν κατ ἀγκώνα διάρ-- 

ὤρωσιν ἐπὲ τῶν πιθήκων λοξὴν ἐπὶ τὸ έξω τὴν ἔγκλισιν 

4. Όοά. ἐμπέφυκε. 

Σπ αἀ[οεπάϊί, ἀποιρῖί: αίεγαπι γεγο ροβ Ῥγασμϊ οαριξ 

εκ Ρο[Πετίογίῦας 1ρβας ρατίῖριφ εχοτίίας, Ύ1αθ οὔπι πιπίιο 

οοα]αεσίηί, ππακῖπααπα ΠδΙ πιω[οα]απα, οιῖ ἴπ σἴρραπι οἱι- 

ΡΙ(ἱ Ἰαΐο τεπάϊπε Ἱπ[εσίίατ, εΠεεϊίτε νιἀεραπίωητ, Θεά Π 

Γαρετίογίθας εχογδας ἃ Γ[εοαπάσπα βΌταγαπα τεοἑαάίπεπα 

ππεηίεπι αἀμιραετίς, Ῥιπάας ΠΡΙ ἱεπάο Ἰο αρρατεΡῖῖ, αι 

εχίετίοτεπι αα]άεπι Ῥοτίεπι α ῬΙΙΠΙΟ ΠεΠΙΟΤΑίο πω[ου]ο, 

αἰέεχαπι νετο α [εοιπάο οὐ[πεῖ, ΟῬάπθ 4ο Πὶ πια[ου]α 

δἱὺῖ ουδίιί ἀεατίϊοι]αίίοιεπα εχίεπάαηί. Ύετασ ΡΓίπι8 

υππα εἰίαπι εχἰγογίαπι Ἱπο]]παί, καἰίε νετο Ιπίτογίαπι εξ 

1ρία Ἱερῖίεγ Ιπο]παίίοπεπα {αο. Μι[οπΙ γετο [εουπάο 

ποπηῖπαιϊ Ρογ[ο (Εἱβάας επίπι πηι/{ου]ις 1ο ε[ι) ἴοία οαΓ- 

ηεα ΡΕΓΠΙΔΠΕΠΦ, Ῥγαολὴϊ ο] {π οτθεπι αὐπαία, ἵπ Ρροβεχίο-- 

τεπὶ σἱρΏί οαδ{ῖ ρατίοπι Ἱπ[ετίας, τεοίαπι αποάαπιπιοάο 

απᾶαρί5 εκίεΠΠΟΠΕΠΙ εἶγοα 95 οιΡ11 ἀπίχογ[απι 1επΙίες γεχ-- 

βεπίεπι ε[ῃοῖεη. Ἶἵπ πι] Ῥοστο ἁ]ία εἰῖαπι φιθεάᾶπι π 

βἰδδῖ ουΕΗῖ ἀεαγηομ]αίίοπεπι τερετίασ ἀπ[επῖο, αᾳπαθ οὔ- 

Ἱίᾳμααι ἀποληβίοπεπι νετ[ας εχἰετὶοτὰ εβίοίε Ίνα  τπ 

6ΑΙΕΝῦ8 ΤΟδο ΧΥΙΙν ΡΑΒ8Θ ΙΠ, θαᾳα 



078 Γ44ΗΝΟΣ ΠΕΡΙ ΜΤΩΝ 4ΝΑΊΟΜΗΣ. 

ἑργαζομένη καὶ γὰρ καταπέφυκεν εἰς τὼ ἐκτὺς ὁ τῆς διαρ- 

θρώσεως ἀπὸ διαφύσεως ἐγκαρσίας. «ἀρχομένη τοῦ μεγίστου 

τῶν κατὰ τὸν ὦμον μυῶν, ὃν απὸ τῆς ῥάχεως καὶ τῶν 

πλευρῶν ἔφην ἀνέρχεσθαυ. 

- - ” ε - 

Περὶ τῶν κατὰ τὸν πῆχυν μυῶν, ὑφ ὧν ὅ τὲ κερκὶς καὶ 
καρπὸς καὶ οἱ δάκενλου πινοῦνται. 

Κατὰ διαφέροντας τρόπους διδασκαλίας ἄλλοτε ἄλλως ὁ 
ἀριθμὸς δύναται λέγεσθαι τῶν περὶ τὸν πῆχυν μυών, ὡς ἐν 
ταῖς ἀνατομικαῖς ἐγχειρήσεσιν ἐδείκνυμεν. ακριβολόγου μὲν 
δεκαεπτὰ, διδάσκειν δὲ βουλομένῳ τοὺς πρώτους ἀρχομένους 
δεκαπέντε. τἐταγµένου δὲ εἰσιν ἔκ μὲν τῶν ἔνδον τοῦ πή- 
χεως ἑπτὰ μύες οὔτε πλείους οὔτε ἑλάττους ἀριθμεῖσθαι 

δυνάμξένου, κατὰ δὲ τὴν ἔξω χώραν ὁ μὲν ἐλάχιστος αριθμὸς 
ὁκτω, διαχωριζομένων δὲ τῶν συμφυῶν μυῶν ὁ πλεῖστος 
δέκα, µέσος δὲ ἀμφοῖν ὃ τῶν ἐννέα. ὅὃηλον δὲ ὅει τῆς χει- 

ρὸς ἐσχηματισμένης οὕτως ὡς ὑποκεῖσθαυ μὲν τὸ τοῦ πἠ- 
χεως ὁὀστοῦν, ἐπικεῖσθαι δὲ τὸ τῆς κερκίδος, καθὸ ἢ ἔνδον 

εχἰετῖοσες ἀεατ[ιιου]α[ϊοπῖς Ρρατίες 1Π[ετίῖαγν ἃ ΙΓαΠΘΥΕΥ[Α 

τηαχ]πιῖ πιυ[ου]οταα 1 Ἠαπιετο εχϊβεπυπι ἀῑνίποπο 1π- 

οἱρίεις, Ύπεπι α Γρίπα εἰ οο[ῖς αἀ[οεπάθεο ἀῑκίπιμ, 

Ώε πιο] οαμὶ ἵπ ομδίεο [μὲ α ομίδις γαάίμς εἰ ὄτα- 

εἶίαίε ἀιριείφιε πιουεΠίιγ. 

Ρτο ἀῑνει[ις ἀοοίτίπαο πηοᾷῖς ἀϊνετ[ας ΠοπΠΙπα παπα 

Βαἰυῖ Ῥοίεβ; πιπ[ομ]οσαπα οἶτοα ομΡίίαπαι ΠάΠΠΕΥΗς, νε]αεῖ ἵπ 

απαἰοπαῖοῖς αἁπιϊπ][γαΙοπίβας ο[ιεπάίπιας.  ἵΝαπι Π. εκαοίο 

Ἰοᾳπῖ νεΙίππης, ἀεοεπι εἴ [ερίεπι εταπί; Π γετο Ώγοπες 

Ἰη/ίπετε, αμἰπάεοία, ΘΒαπῖ ααἴεπι αἲ ἀπιεγπῖς ουΙ1 Ρραι- 

Ώρας Περίεπι πιπ[ου]Ι οο]]οσαΜί, απὶ πεο ῥρίαχε πεο ραι- 

οἶοχθς Ππιπεχατὶ ροβαπῖ, Ἰπ εκἰετῖογε αιίεπΙ Γερῖοπθ παῖ- 

πἶπιας απΙάεπι ΠΙΠΊεΓιΙ5 οοἵο εἰ, { νετο οοππαιἳ πιιι[εα]ὰ 

ἁἰ[οϊπάαπίαν [ερατοπίπταιε, πιαχΙπια5 επ ἄεσεπι, ππεῖας 

ἨΟύεπι. ἆαπι νετο ρεχ[ρίοαυμα ε[, αμοά Πσιταία Πα Ἱπαπα, 

αἱ ουρία [εα πἶπας ο6 Γαρ]οϊαίασ, ταάΙῖ νετο [αρειροπα- 

ἑ1σ αμαίεσὰς αἰἰᾳαίά {πια νεὶ εχίτα ουβίέατα ε[ε ἀῑουηί 
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ἢ ἔξω τι λέγουσι τοῦ πήχεως οἱ ἀνατομικοὶ, κάτωθεν μὲν 
οὖν ὅλως οὐδεὶς ὑποτέτακταυ τῷ πήχει μῦς, ἄνωδεν δὲ ἐπι- 

ῥέβληται τῇ κερµίδι. περὶ ὧν ἐσφάλησαν ἅπαντες, ἆλλ᾽ 

ἡμεῖς γε σαφώς αὐτὸν ἐξηγησόμεθα τοῖς ἔξω προσνέµοντες 

ἐννέα τὸν ἀριθμὸν οὖσι χωρὶς τούτων: τοὺς μὲν γὰρ τἐο- 

σαρας δακτύλους ἄνευ τοῦ μεγάλου μῦς εἷς μέγας ἐκτείνει 

κατα τὴν μέσην μάλιστα χώραν τεταγµένος ὅλου τοῦ κώλου 
τέσσαρας αποφύων εένοντας εἰς ἕκασιον δάκτυλον ἕνα. δύο 

ὃ᾽ ἐφ᾽ ἑκάτέρα τοῦδε μύες: ὃὁ μὲν τοὺς μεκροὺς δακεύλους 
απάγει λοξοὺς ἀπὸ τῶν ἄλλων, ὁ δὲ τοὺς ὑπολοίπους τρεῖς 

τούτοις προσάγει. εἰ ὃ᾽ ἀκριβολογεῖ, δύω µύας ὧν εἴποις 
εἶναυ τούτους αλλήλοις συµφυεις" οὗτοι μὲν οὖν ἅπαντες ὑφ 

ἑνὸς συνδέσμου καλύπτονται κατ αὐτὰς μάλιστα εὰς κεφα- 
λὰς τῶν τενόντων ἐκπεφυκότος τῷ πρὸς τῷ παρπῷ πέρατι, 
πήχεώς τὲ καὶ κερκ/δος ἑκάστῆς κεφαλῆς ἰσαρίθμους ἀπο- 

ᾳυούσης τένοντας τοῖς κινουµένοις δακτύλοις.. ἄλλοι ὃ ἐφ᾽ 

ἑκάτερα τούτων ὁ μὲν τῷ πήἠχέυ παρατειαμένος ἔδωθεν εἰς 

απαἰοπα]οί, ΙπΓετίας ππι]]ᾳ5 οπιηΙπο πηπ{ου]ας ουΡρΙιίο {αῦ- 

ΠενμΙίαν, [αρεγίαδ Υεχο ΠΠ ταᾷίο Ιπουπιβῖΐ, ἴπ ᾳπο οπι- 

πος εταναπί. Ὑεγαπι πο αροτίε Ἱρ[απι ἀεο]αταβίπιαδ, αἱ 

Ἠαπο εκἰεγιογίρας αἱ. πονύεπι ΟΟΠΠΙΠΙΕΓΑΠΙΠΦ. ΕἱσίίοῬ 

οπῖπι. απαίπος ρο]]ΐᾳο εχοερίο πια[σα]αδ ππας πιαρημ6 εκ- 

επί [εουπάσπι πηεάίαπα ριαεοῖρμε Τοίτις. οαυλί τεβίοπεπα 

Πας, αιιαίποΥ ἰεπάίπες 1. ΠΠΜΗΙ:: 4αεπη(αε ἀῑσιίαπι. [μωσα- 

108 Ρτοάιοεης,  ὈΏιο νετο πωμ[ουΙ αἲ παἰχαφαθ. Ἠη)]μςοθ 

πηα[οα]Ι Ῥατίε Εἲῖ Γαπίν 4πογαπι αἱίευ ραγνος ἀῑδιίον οβ]- 

4πε αἳ αἱ] αράιοῖι, αἰίεν ἴγε τε]ίηιιο 115 αἀάποῖί. οἱ 

Ψεχο εχαοίε ]οφαἱ νε], ἆιος πιμ[οι]οδ Ίος εἴἴε ΠΡΙ πιπίπο 

εοπιαίο5 α[Πτηιαδϊς... Ἠϊι. εΓσο ΟΠΕ αὉ πο Ισδήιεηίο 

γε]απίμγ αριιᾷ. Τρία ρτβεοῖραε ἰεπάίπιαπι οαρῖῖα εχοξίο Ρτορο 

ἹηΓεχίογεπα. ουδ εἰ γα εκἰτεπιϊαίετω.  Ὁπαπιφποάφιε 
απίεπι οαραῖ {οπάῖπεν ρτοάιοῖῖ, ἀῑδιίΙ5, απο πιονεηί, Ἡιι- 

Ἠιετο ἄεηιαίθ. ΑΙΠΙ Ῥταεϊῖετεα αἳ αίτααπε Ἠοταπι ρατίο 

{απί πια[ομ]1, ᾳαοταπι αἰίετ ομίίο εκἰτίπ{εοας5 Ροστεοίας, 

ἵπ Ρο[ρταο]άα]θ. [εα ραἶπιασι, Ύαά νεα ρατνυπι. ἀῑρίίμι 

οσα 2 
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τὸ πρὸς τῷ μικρῷ δακτύλῳ μετακάρπιον ἐμφύεταυ δι᾽ ἑνὸς 
τένοντος, ὁ δὲ εἰς τὸ πρὸ τοῦ λιχανοῦ τὲ καὶ µέσου διὰ δυοῖν " 

καὶ τρίτος ἐπὶ τοῖσδε δι ἑνὸς εἰς τὸ πρῶτον ὀστοῦν τοῦ 
καρποῦ τὸ κατὰ τὸν µέγαν δάκινλον ὑπὸ τούτων τῶν τριῶν ὁ 
καρπὸς ἐκτείνεται κατὰ μὲν τὸν μιχρὸν δάκτυλον ἐγκλινομένης 

ὡς ἐπὶ τὸ πρηνὲς σχῆμα τῆς ἄκρας χειρὸς, κατὰ δὲ τὸν µέγαν 

ἐπὶ τὸ ὕπτιον. ὃ µέσος ὃ᾽ ἀμφοῖν οἷον μῦς µέσην ἀμφοτέ- 
θων ἐργάζεται τὴν ἔκτασιν τοῦ καρποῦ" µέσην ἀμφοῖν καὶ 

οἱ λοιποὶ δύο μύες, ἐὰν ἐνεργήσωσιν ἅμα τὴν κατάτασιν, 
) χεὶρ ἄκρα λαμβάνει. τῷ μέντοι κατὰ τὸν μέγαν δάκτυ-- 
λον κινοῖντι τὸν καρπὀν, ὡς εἴρηται, παραπέφυκεν ἕτερος 

μῦς, ὡς ἕνα τίθεσθαι ἀμφοτέρους καθήκων εἰς 1ὸ πρῶτον 

ὁστοῦν τοῦ μεγάλου δακτύλου καὶ κινεῖ γε αὐιὸν τὴν ἀνᾶ- 
λογον ἐπὶ ὃαάτέρα κίνησιν τῇ προξιρημένὴ Λλοξῇ κατὰ «τοὺς 

πέντε δακτύλους, ἣν ἀπὸ τριῶν ἔφην γίγνεσθαι μυών. σύν- 
ὄεσμος δὲ καὶ ταύιας αμφοτέρας τὼς κεφαλὰς περιλαμβά- 
νὲ κατὰ τὸ τῆς κερκίδος ὑψηλὸν καὶ τὰς ἑτέρας δύο τας 

Γρεείαῖ, Ῥες ΠΠΗπΑ {επάίπεπα Ἱη[εγίίατς α]ίετ 1π οὔπα Ῥο[ῖ- 

Ῥγας]]α]]5 τεβῖοπεΙα, 4παθ απίε Ιπάΐοεπι πιεάίαππααε ἀἱρί- 

ἵαπα εῇ, Ῥεγ ἀῑος 1π[εγίασ ἰεηάϊῖπες: {6Γί15 απίεπι ΡΓ86- 

τετ ο Ῥεγ παπι ἴεπάίηεπι ἵπ Ῥτίπιαπι ο5 οατρὶ αρυᾶ 

ππᾶση πι ἀἰσιιαπι 1η[εγέῖοπθπα ππολ ία, ΕΠΙΠΙΝΕΤΟ αἲ 8 

επιδας πιυ[ου]]ς Ὀτασμίαιε εκίἰεπάϊἴαγ: {[εοππάππ απἶάεπι 

Ρραῦνασι ἀἱρίίσαι, ἩἨῬί εχἰΓεπιᾶ πιαπις νε] ἀπ ρτοπᾶπι 

Ώσυγαπα Ἰηομηαίας, [εουπάαπι ΥεΓΟ ΠΙΑΡΠΗΠΙ, αδῖ 1π Γαρί- 

Ἠαπι. Μη[οι]ης απίεπι αυῖ 1πίες 198 πεζῖαφ ε[, πιεάΙαπα 

ἀπίετ Ίος απΏος Ῥτασλμία]ϊ εχίεπΠοπεπι ε[ποῖί, ᾳπεπιαάπιο-- 

ἄσπι εἰῖαπι Π τε]απῖ πο πππ[ου] ἅπα ασαπῖ, πιεβίαπι 

αποφαθ πιαµας οοΠβΙΓα{Ιοπεπα αοηι]Γῇῖ. 98π6 πιη{ου]ο φῖ 

Ῥτασλμία]ε αραά πδρπάπο ἀῑδίίαπι (αἲξ ἀῑοίαπι ε[) πιονεί, 

α]ίε; αἀπαίας ε[ι ππυ[ου]ας, πῖ ΠΡΟ ππας ἀῑοί ΡροβΊηΐ, 

αυῖ ἵπ Ῥτίπιαπα 95 πιοσπϊ «ὐρι ἀενεπῖῖ, Π]αάφαε ἵπ αἰίε- 

χαπ1 ΡρατίεπΙ εα πιονεῖ ΠΙΟΙΙοΟΠΕ, Ύ:8ε ομ]ίαιαε οαὐάπφπε 

ἀῑριίογαπι πιοῖοπῖ α τρις, αἱ ἀῑἰκίπιαςδ, ππα[οι]ῖς {αοΐας, 

Ῥεοροσίῖαοπε τε[ροπἀοῖ, 1βαπιεπίαπι Ῥογτο εἰ Ίάεο απιρο 

εδρίία Ίπ τα {αρ]πίαίε, αἰίαφαθ εἰῖαπι ἆπο Ὀγασλίαϊε 
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τὸν καρπὸν κινούσας. εἰ ὃ᾽ ἄμφω ταθεῖεν ἅμα ἀκλινῆ τὴν 
ἕκτασιν ὁ μέγας δάκτυλος λαμβάνει. λοιποὶ δὲ τῶν ἔξωθεν 

τοῦ πήχεως μυών εἶσιν ὅ τὲ ἐμφυόμενος τοῖς ἄνω τῆς κερ- 
κἰδος µέρεσι λοξὸς ὅλος σαρκοειδής᾽ ὅ τὲ ἐπικείμενος ἄνω- 

Όεν αὐτῇ μακρὸς οὐκ εἰς ἀκριβῆ τένοντα τελευτών οὐδ᾽ 
αὐτός. διαμένει γὰρ τὸ πέρας αὐτοῦ σαρκοειδὲς ἠβέμα 
πλατεῖ τένοντι μιγνύμενον ὑμενώδει. καταφύξεαυ δὲ εἰς τὸ 

κάτω πέρας τῆς κερκίδος τὸ πρὸς τῷ καρπῴ κατὰ τὸ ἔνδον 
αὐτοῦ µέρος, τὴν κεφαλἠν δὲ ἀνήκουσαν ἐπὶ τὸ τοῦ βρα- 
χίονος ὁστοῦν ἔχει. τῶν ἄλλων μυών τῶν προειρηµένων αἱ 
ἄνωθεν ἀρχαὶ τόνδε τὸν τρόπον ἔχουσιν' ἐκ μὲν τῆς ἔδω 
κεφαλῆς τοῦ βραχίονος, ἦν δὴ καὶ κύνδυλον ὀνομάζουσε, 

τρεῖς ἐκπεφύκασι συμφυεῖς ἀλλήλοις, ὑψηλότατος μὲν ὁ τῶν 
τεσσάρων δακτύλων, ταπεινότατος δὲ ὁ κατὰ τὸν μικρὸν δᾶ- 
κτυλον τοῦ καρποῦς, µέσος ὃ᾽ ἀμφοῖν ὁ τῶν δυοῖν δακτύ- 
λων τῶν μικρών, οἱ δὲ τῶν ὑπολοίπων τριών δακτύλων δύο 

μύες ἑνούμενοί τε καὶ συμφυόµενου κατά τε µέρος ἑαυτῶν 

πιογεηίῖα οοπιρ]εοβίαγ, «9 Υετο απιδο πια] εχιεπάαπίατ, 

εκίεπΠοπεπι π πεαίταπι ῥραγίεπι Ἰπομ]παπίεπι ππβρης5 ἆἷ- 

ξίίας Γα[οιρ1ε. ἨΒε]φιϊ γεγο ϱ τπι{[οα]ῖς ουΡΙΙ εχἰτὶπ[εοῖς 

αἆμαο [αρετ[απὲ, ἴππι απῖ [αρεγίοςῖριι τα ρατίῖρας οἳὗ- 

αμα 1ηΓεγίῖασ, ἰοίας ϱαΓΠΟΓΙΦ: ᾖΊἴππι εἰῖαπι ουΙ Γαρετῖαβ 

1Ρᾳ Ῥτο]ῖχκυς Ἰπουπιβίί, εχαοίο ηεο 1ρίε ΒΠΙεΠθ {επάϊηθι 

Έ]ας Παιϊάεπι εχἰτεπ]]ίας οαγποία Ρεγπιαπεῖ, ]αΐο Ιεπῖίες 

ἱεπάϊμῖ πιεπιΏγαποίο πηϊχία αἴαιε 1Π 1ΩΓΕΓΙΟΤΕΠΙ χαςϊ εχΧ- 

ἱτεπίαίεπα, «πα αἆ Ὀτασβία]ε [ρεοίαίς π ΙΠπίτίη[εοα 1ρβα8 

Ῥατίε ἀπ[εσίίας, Που οαραῖ Ἰαδεί, αιαοά αἆ Ὀταομ ο8 

Ρετηρῖῖ, (βείεγογΙπΙ Ῥοχτο Ργαεάιοίοταπι πιπ[ομ]ογαπα 

Γαρεεῖογα οαρὶία Ίοο [ε Παρεπῖ πιοάο. ΑΡ εκἰτιη[εοο οᾱ- 

Ρῖίο Ῥτοσ]ηϊ, αιοά εἴ οοπάγ]απι ποπιήπαηί, ἴπε8 πηπίηο 

οοππαίΙ εχοταπίαχ πια[ου]. Αίφπε ο) Πππιας ααάεπι ϱιιᾶ- 
ἴπογ ἀἱριίου εκ[επά1ε, Παπ] Ιπιας Ῥγασμία]ε αρπᾶά Ῥασναπα 

ἀῑσίίαπι, πιεάῖημς Ὑετο 1Πί6Γ Ίο 4πηβο8, ἀῑρίίον ἆπος ες]- 

σιο5 εχἰεπάιῖ, ΄ Ώιμο νετο τε]ίφαογαπι (πα ἀῑριίογαπα 

πηπ{οα]1 ἴπ αμαάαπι [αὶ 1ρ[οχαπα ρατίο υπ] αίητις ὁοα]1 
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ἐκπεφύκασυ τοῦ πήχεως ὀλίγου δεν ὕλου. ὁ μὲν εἰς τοὺς 
δακτύλους ἐμβάλλων τόὀν τὲ μέσον καὶ τὸν λιχανὸν ἐκ τοῦ 

υ υ . ’ ε 4 3 Δ Π , 3 

πρὺς τὸν Καρπὸν µέρους, ὁ δὲ εἰς τὸν µέγαν ὃάπτυλον ἐκ. 

τοῦ µετ᾽ αὐτὸν τοῦ πρὸς τὴν κατ ἀγκώνα διάρθρωσιν 
ανήκονιος. ἡἢ δὲ ἀρχὴ τῆς ἐκφύσεως αὐτῷ τὸ ὑποκείμενον 
αὐτοῦ µέρος ἐστὶ τῆς κεφαλῆς τῆς κερκίδος. ταύτης τῆς 

αρχῆς σμικρὸν κατωτέρω καὶ ὃ τὸν µέγαν δάκτυλον κινῶν 

ἐκφύεται δια τῆς μεταξὺ χώρας πήχεως τὲ καὶ κερκίδος ἐπὶ - 

τὸ κάτω φερόὀµενος. τεἑψηλότερος δὲ αὐτοῦ τήν τε ἔκφυσιν 
ἐκ τῆς κερκίδος ἔγων καὶ τὴν μετὰ ταῦτα γείραν ἅπασαν ὁ 
τοῦ καρποῦ μῦς ἐστιν ὁ κατὰ τὸν µέγαν δάκτυλον. ὃ ὃ᾽ 

εἰς τὸ πρὸ τοῦ λιχανοῦ τὲ καὶ µέσου μετακάρπιον ἐκφυύ- 
µενος ἐπίκειται μὲν ἔξω ἐν ἅπαντι τῷ τῆς κερκίδος ὁστῷ, 
τὴν ὃ᾽ ἔκφυσιν ἐκ τῶν ὑπεράνω μερών ἔχει τοῦ ἔξω κονδύ- 

λου τοῦ βραχίονος ὑποκειμένην τοῦ πρώτου πάντων ῥηθέν- 
τος µυὸς, ὃς ἐκτείνει τοὺς τέσσαρας δακτύλους. οὗτος ὃ μῦς 
ἅπτεταυ (ιὲν ἀξὶ καὶ τοῦ βραχίονος αὐτοῦ κατὰ τὴν πρώτην 

α Μοίο ' Ῥτορεπιοᾶμπι οιδ]ίο εχοτιαπίας, αἶίετ απὶάεπα Ίπ 

ἀπος ἁῑσίίος, πιεάῖαπα εἰ Ιπάῖοεπι, ϱ τεσῖοπθε, Ύπαε αραιά 

Ῥγαε]ϊαία ε[ι, Γε[ο Ιη]ϊεῖεης, αἰῑεν γετο ἴπ ππασηαπι ἀῑρῖ- 

ἔαπι ες εα, 4189 [αργα Ἠαπο Τρίαπι ει, εα, 1παπβπι, (πας 

ἵπ σΙΡῖ οι {1 ἀθατιϊοα]αιῖοπεπι αἀ[οεπάϊε.  Ηπῖο εκογίας 

Ῥτϊποϊρίαπι ε[ι Ί]]α [αϊ Ἱρβας Ρροτίίο, 4παθ σαρηϊ Γα]εοῖα 

εί. ΄ Ποο 1ρ[ο΄ Ργιποῖρίο ραμ]ο Ἱπ[ετίας πππ[οσ]ας 1]]ε εκ- 

οπίωτ, ααἱ ππασπαπι «Πβίίαπι Ιηονεῖ Ρεί εαπι τερῖοπεπι, 

αμαθ Ἱπίες ουβίίαπι εἲ ταζίαπα πηεᾶῖα εΠ, ἀεοτίαπι {εμάεπς. 

Βιω]Ηπιῖου νοτο Ίου 1ρίο (ἴππι εκοτίαπι α ταᾷίο οδίίπεης, 

ίαπι ἰοίοπι εἴαπι τεβίοπεπι, 4ἀ8ε Ῥοβ εποτίαπι ε[, οοοιι- 

Ραπς) εἴ, ααἱ Ῥγαε]ήαιε 6ραά ππαρηαπι ἀῑδιπαι εκίοπά{ε, 

Ου] νετο ἵπ εαπι ρο[βταςβ]α[15 ΡατίΕεπΙ, (παθ απίε 1ΠπάΙσ6Πή 

ππεάΙαπιαιιε ἀῑριίαπι εἴῖ, Ἱη[ετίίασ, εκἰτιη[εσαθ αυ]άεαι π]-- 

νεγ[ο ταΦΗ ο{ ἹπουπΡρίε, οκοτίαπι οΓἱρίπεπινε α {αρεΓίο- 

τρις ρατίίρας εχἰεγηῖ οοπάγα Ῥτασλμϊ οβπεῃς,  ΡΤΙΠπΙΟ 

οπιπῖαπα ἀῑοίο πη[ου]ο απαίμος ἀῑσίίος εχίεπάεπ!ϊ Γαβ]ε- 

οἵαιπ. ἨΗίο πια[οπ]α ρετρείπο ααἰάσπι εἰ ἀρίαπα Ὀγαεβίαπι 
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ἔκφυσιν ὀλίγον τι προσαναβαίνων ἀπὸ τοῦ κονδύλου. φαί- 
ψέταυ δὲ ἐνίοτε καὶ µέχρι πλείονος ἀνατεινόμενος οὐ γὰρ 
ακριβοῦσι τὰς εἰρημένας ἐκφύσεις διὼ παντὸς οἳ μύξς, ἀλλ 
ἐν τῷ σπανίῳ ποτὲ προσεπιλαμβάνουσιν ἤτου τῶν ἄνω µο- 
ρίων ἡἢ τῶν ἐφ᾽ ἑκάτερα. τούτων δὲ ἀνωτέρω τὴν κεφαλὴν 

ὁ τῆς κερκίδος ἴδιος ἔχει μῦς, ὁ καθ ὕλης αὐτῆς ἄνωθεν 

ἐκτέταμένος, ἐνέργειαν ἔχων ὑπτίαν ἐργάρεσθαι τὴν χεῖρα. 

λοστὸς δὲ ἄλλος μῦς ἐστι τῆς Μερκίδος ἐν τοῖς ἔξω χωρίοις 

λοξὸς, ἐμφυόμενος αὐτοῦ τοῖς ἄνω .µέρεσιν οὐχ ὥσπερ ὁ 
προεέρημένος τῷ κάτω" καὶ διὰ τούτων ἑκάτερος αὐτῶν 
ἐκεῖνο τὸ µέρος κινεῖ τῆς περκίδος, εἰς ὃ κατωπέφυκεν. ἅμ” 
φοτέρων δὲ ἐνεργησάντων ὑμοῦ. τὴν ὑπτίαν κατάστασιν ἡ 
χεὶρ ὅλη λαμβάνει, ἐκπέφυκε δὲ ὁ μῦς οὗτος ἔκ τὰ τοῦ περὶ 

τὸ ἄρθρον ὑμενώδους συνδέσμου καὶ τῶν ψανυόντων αὐτῆς 
τοῦ πήχεως περάτων, οἷς καὶ ὁ ταπεινότατος ἁπάντων τῶν 

ἔξω μυών τῶν τὸν καρπὸν πινούντων ἐπιβαίνων μετὼ τὴν 
πρώτην ἔκφυσιν ὅλῳ τῷ πήχει παρἐμπέφυκεν, οὕτω μὲν 

1 Υπο εχοτίἁ αμηρῖί, Ῥαγαπι α οοπάγ]ο αἆ [Πρετίογα 

βἀ[οεπάσπθ: ΠΟΠΠΙΠΠΑΤΑ  {αππΕΠ εἰἶαπι ]οησῖας α[οεπάεγθ 

νιἀείαχσ, ΄ Νεφπο επῖπι αἆ . πΏραεια [επιρεγ Ῥγαεάϊείος εχκ- 
οτίας πηη[ομ]Ι Ι {ογναπέ, νεταπι αΠαιαπάο, τατ{ῆπιο ἴα- 

Ίπ6ες, αἰῑηαῖά εἰῖαπι νεὶ ΓΠπρετίογηπι νε] οάτάπι εἰἶβπη ΡᾶΙ- 

πα, Έµαε αἆ Ἰαΐετα [απί, ΗΡΙ αΠαπιαπῖ, Φαπο οαραί 

Γαργα Ἠο8 Ἠαρεί πια[οα]ας 111, ααἲ 1ρβας τα Ῥτορτϊης 

εΏ, Ῥετ ἰοίαπι επι ἀε[αρεγ εκίεπ[α», ου]αθ αοἰίο ες, πῖ 

{αρίπαπα Ἱπαπαπι τεάᾶατ, Ἠε]ῖηαας νετο α]ίαθ πιω[ου]ας ε[ὶ 

ταά, Ἱπ εκίοτηα τερίοπ6 Πίπς, οῬΗααας [απθ, 4ο [αρεεῖο- 

ους {ρίας ραγρας, πο, απεπιαάπιοάπια Ἠπρες ἀῑσίως, 

π{ενιοχίδας ἹηΓετίας, Ιάεοφαε πίετᾳαςα 1ρ[οσαπι θαπ1 Υ4ά1ἱ 

Ρατίενα, ἵπ παπά Ἱπ[εγίίαν, Πιογεῖ. Βδἱ ΥεΥΟ αππρο Πα] 

ασαπί, [{αρίπαηι απο οοπ/Ηα{ίοπεΠι πάπας [α[αριί, Ἐκ- 

ουχ [απε Ἠϊο ππ[οα]ας ἴαπι ἐκ εο Πραπεπίο ππεπιργα- 

πο[ο, αιοὰ εἶγσα ἀγΗοά]απι εί, Ἱἔαπι εκ ου εχκἰτεπιία- 

εθας ος. ἁρίααι Πβαπιεπίππα ἴβπρεπίραδ, απᾶΒς οἳ απί 

οπιπία πα εκ[εγίογασα ππι[οα]οτατα Ῥτασμίαίε πιογεπῖνπα Ἡ- 

πι άμιας οκΙ[αε, ῬΡο[ι ῥρηήάχαπι εχοχίατα οοπ[οεπάθης, {οῖί 
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ἔχουσι Θέσεώς τὲ καέ φύσεως καὶ κινήσεως οἱ ἔξωθεν μύες, 
πῶν ὃ᾽ ἐντὸς τοῦ πήχεως μυῶν ἑπτὰ τὸν ἀριθμὸν ὄντων 
δύο μὲν τὸν καρπὸν κάµπεουσε, δύο δὲ τοὺς ὅακτυλους, δύο 
δὲ ἄλλου τὴν κερκίδα περιάγουσιν ἐπὶ τὸ πρηνέ ὃ δὲ 
ὑπόλοιπος εἷς ὃς καὶ πάντων ἰσχνότατός ἐστιν, ἐπιπολῆς 

μὲν ὑπὸ τοῦ δέρματος τέτακται, κατὼ μέσον μάλιστα τὸ 

κώλον ἄνωθεν κάτω φἐρόµενος, ἐς τένοντα δὲ τελευτήσας 

ἕνα στρογγύλον, ἵνα ὕπου πρῶτον αποφύεται τοῦ μυὸς, ἄνω- 
τέρου πολὺ τοῦ καρποῦ καὶ διαµένων γέ του οὗτος ἄχρυ 
τοῦ καρποῦ πλατύνεται τοὐντεῦθεν οὕτως, ὡς αἀποφύεσθαυ 

πανιὶ τῷ τῆς ἄκρας χειρὸς ἔσωθεν δέρµατι τῷ ψιλῷ τῶν 

τριχών. οὐδὲν ἄρθρον ὁ μῦς οὗτος κινεῖ, καίτου νομίζουσί 
γὲ οἳ ἀνατομικοὶ πάντες οἱ πρὸ ἡμών ἐπισπᾶσθαί τε καὶ 
κάµπτεσθαι πρὸς αὐτοὺς ἅπαντας τοὺς δακτύλους. τοῦτον 

μὲν οὖν πρώτον ἀνατέμνειν χρὴ, διότι καὶ πρώτος ἁπάν- 
των ὑπὸ τῷ δέρµατε τέτακται. μετὰ τοῦτον δὲ τρεῖς μύες 
ἐφεξῆς ἀλλήλων κεῖνταυ κατὰ τὸ μῆκος ἅπασαν κατὲιληφό-- 

οπδ]ίο αἁπα[οῖίαν. Ἑ)αςπιοᾶϊ ἀρίίατ ΡοΠίΙοπεπα εἰ πβίσγαπι 
οἳ πιοίῖοηεπι εχΙεΓΙΟΓες ουΡΙΙ πια[ομ]Ι οὐ πεπί,. Ες 18 

απίεπι, αἱ Ἱπίνα ουδίίαπι Γαπές, πι[ου]15, Γερίεπα ΠΠΙεΓΟ 
εκιΠεπίῖρας, ἆπο απἶάεπι Ῥγασμία]ε, ἄπο γεΓγο ἀῑσιίον ᾖθ- 

οίαπί: {οίάεπι ααίεπι αλῖ γαάῖαπι 1π Ῥτοπαπι οἰτομπιαραπί» 

τε]]ᾳππ6 Ψετο ππαβ, απὶ οπιηίαπαι σγασϊ]] πας εβ, Γαπιπιᾶ 

{αῬ ομίε ρογεῖσΙίασ, Ῥεσ ππεάίπτα ργαθεοῖρας πιπεπιρταπι α 

Γαρετῖοτε αἆ Ἰπ{εγίοτεπι ρατίεπι {επάεῃπς αἴφπε ἴπ {εγείεπι 

ἰεπάίπεασι, ου Ῥτίπιαπι 1ρ[ε α πιι[ομ]ο επα[οιίατ, Ίοπςσθ 

{αρτα Ῥτασλμία]ε Πηίεης, ε]αδπιοάῖααε ι[ᾳαε αἆ Ῥγασ]μίαβε 

Ρειάυταπς, υ[ᾳμθ αἆεο Ροβεα ἁῑαίαίατ, αἱ {οί ἀπίεγιογὶ 

εχίγεπι8ο Πάπα οὐ ῥΡί9 πιάαίαε [αυπα[οαίαν, ΝΙ] 

ψετο {[απε, αιοά οοηΠάεγαϊῖοπο ἀϊσηπαπι Πἲ, πια[οα]ας Ἰ]ς 

ππονεί. Ὁμαπιααπι οΠΙΠες ἀῑ[[εοίογεφ, απ απἲε ποβ {16- 

τυπῖ, Πησι]ος αἩ Ἰὸοο ππυ[ομ]ο ἀῑρίιον οοπίἰταμᾶ Πεοίίᾳαε 

ατὈΏγαΙ [απΐέ. Ηίο Ισίίαγ πια[ου]ας ργίπιας οπιπίαπι ἀῑ[ε-. 
οβηάμςφ ε[ἰ, ᾳ«ὉἼἹρρε αἱ Ῥτίπιας οπιπῖαπι {α8 ομίε Ρροτσ]ρᾶ- 

ἔαπ, Ῥο[ Ἱαπο γετο ἴτεν αλ ἀείποερς ΠΡΙ πππίπο Γεοιπ. 

ἀυπι Ἱοηπριιάίπεπι Πά [απέ, υμπϊνετίααι Ιπίετπαπι ουΡῖί 
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τες τὴν ἐντὸς χώραν τοῦ πήχεως. ἔστι δὲ αὐτῶν ὃ µέσος 

μὲν τῇ Φέσει καὶ ἀκριβώς ὑποκείμενος τῷ προειρημένῳ μυὶ 
εὔθῥωστος εἰς τοὺς τέσσαρας δακτύλους διανεμόμενος ' εἷς 

δὲ. ἑκατέρωθεν αὐτοῦ μῦς ἕεερος, ὁ μὲν εἰς τὸν καρπὸν 

ἐμφυόμενος, ὁ δὲ εἰς τὸ μετακάρπιον ἁπλῷ τένοντι. καὶ 

δὴ καὶ κάμπτουσιν οἳ δύο μύες οὗτοι τὸν καρπὀν ὁ μὲν 
εἰς τὴν πρὸ «τοῦ μικροῦ δακτύλου χώραν ἐμβάλλων τοῦ καρ- 
ποῦ μετὰ τὸ παρεγκλίνειν ἐπὶ τὸ ὕπειον, ὁ δὲ εἰς τὴν πρὸ 
τοῦ λιχανοῦ τοῦ µετακαρπίου μετὰ τῆς εἰς τὸ πρηνὲς ἐγκλί- 

σέως, ἀμφοῖν δὲ ἐνεργούντων ἡ µέση τὲ καὶ απαρέγκλιτος 
καμπὴ γίνεται τῆς κατὰ τὸν καρπὸν διαρθρωσεως. ἀνατμη- 
Φέντων δὲ καὶ τούτων τῶν τριῶν μυῶν ἄλλος εὑρίσκεταυ 
μῦς μέγιστος ὑποκείμενος τῷ µέσῳ κάµπτων καὶ αὐτὸς τοὺς 

πέντε δακιύλουςο. τῶν μὲν τὲσσάρων τὸ πρῶτον καὶ τρίτον 
ἄρθρον. δι᾽ ἑνὸς ἀμφότερα τένοντος, τοῦ δὲ μεγάλου τὸ 

δεύτερον καὶ τρίτον ὁὀστοῦν. τοῖς δὲ τούτου τοῦ μυὸς τέ- 

νουσι µεγάλοις οὖσιν οἳ τοῦ προειρηµένου μυὸς ἐποχοῦνταν 

γερίοπεπι οοοπραΏίθ, Ἑκ 8, αυῖ εχαοίε ΡοΠΗοπθ τηε- 
ἀῑας εΠ, Ργαεδϊ]οίο πιω[οι]ο [αο]ασείᾳ γα]ϊάαφ [απε αἴιθ 

Ἱπ φιαίαος ἀῑσίίος ἀῑβχϊραίας. ΑΡ πίχαφπε Υοτο Π]18 

Ραγίε πιπμ/[ου]ας ππιας ε[, αἰίετ 1π Ῥταολμία]ε, 8ἱίες 1 Ρρο[-- 

Ῥτασ]]α]ε πιρ]]οί ἰεπάίπε Ιπ[ετίης, αἴηυο ΠΜ ἆπο πη/{ου]ὰ 

Ῥτασ]ίαίιε Πεοἰμηί, αἰίετ απίάεαι ουσ Ἱπο]παίίοπο αἆ Γα-- 

ρίπαπα, πἰππίχαπα ααἵ 1π εαπι Ῥγασμ]α]ϊ τεσίοπεπι, αυαθ 

 νς Ρατνιπι ἀῑρίαπι εΠι, Γε[ε ἀπ]ίοιί, αἰίε; νετο ΟΠΠ ἆθ- 

εἰἰπαίίοπε 1π ρτοῦυπα, 19 Γοἶ]ῖοεί, αῖ 1 επ Ροββγαο][ᾶ-- 

19 Ίοουπα, αἱ απίε Ιπάΐοεπι εῇ, Ππ{εγίασ. ΑΠΙΡΟΡΙΦ νεγο 

Ασεπήδας, πιεάῖας ἵπ πι]]αΓ]αε ΠποΠ8ης Ρ8Γίεπ Πεχιβ 

Ώ: 1]πς, φπαε αἆ Ῥταλίαίε εΠ, ἀεατίου]αιιοηϊ. τίρας 

νετο Ἰῖς πιπ[ομ]] ἀῑ[ΓεείΙ6, αἰίετ ΠΠπνεπΙας πιαχίπιΣθ Πη]-- 

{ου]ις πιεᾶίο ΓαῬ]εοίμ5δ, αιάπαμθ εἰ Τρί ἀῑρίιον Πεοίεπε, 
ΏοεΠπρε ρεσ υπαπι Τεπάίπεσα ἔαπα Ρτίπιμπα Πεγιῖαππαυε αὐβ- 

Ίπος ἀῑρίίογιαπα αγου]απα, ἔωπι [εοαπάμπι {εγήυπιφαο πιᾶ- 

ραὶ ἀῑριΙ οἱ ππονεῖ. 98πθ πάθος πιυ[οα]ί {επάΙηῖθιαθ 

πιαρηί αἰιενῖμβ ρταεάἰοιῖ πιμ[ου]ὰ {επάίπον [αρετγεμυπσίας, 
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καθ ἕκαστον δάλτυλον εἷς ἐφ᾽ ἑνὶ πλὴνὶ τοῦ μεγάλου δά- 

ατύλου, καθαπερ εἴρηται. ἐπειδᾶν δὲ πλησίον ἥκωσι τῶν 
µέσων ἀρθρώσεων ὅ μιρὸς τένων διδαλθεὶς ἐν ἑκατέρῳ 
ἀέρει περιλαβών "τὸν ὑποκείμενον ἑαυτῷ τὸν μιέγαν εἰς τὴν 
ἀρχὴν ἐμφιεταί τοῦ μέσου τῶν κατὼ τὴν διάρθρωσιν ὁστῶνι 
τὸ δὲ πρὠτόν τε καὶ τρίτον ἄρθρον ὑπὸ τοῦ μείζονος κάμ- 
πτεταυ τένοντος, οὐ μήν γε κατὰ τὸν αὐτὸν Ἔρόπον  ἀμφό- 
τερα. τὸ μὲν Τρ τρίτον ἄρθρον αὐτὸς ὁ τένών δι ἕαυ- 
τοῦ κάµπτει, τὸ δὲ πρῶέον διὰ τοῦ συνδέσµου. ὅτι μὲν οὖν 

πάντες στρογγύλοι τξ εἰσὶν οἳ τοὺς δακεύλους κινοῦνεες τένον-- 

τες, ὥσπερ νεῦρα, καλώς είρηται τοῖς ἀνατομικοῖον οὐ μὴν οὔτε 

τὰς ἄνωθεν ἄἆργως ἐἔγρωφψαν ὠκριβῶς οὔτε τὸν ἄριθμὸν τῶν 
μυῶν, ὥστε τινὲς αὐτῶν οὐδὲ τοὺς τὴν Μερκίδα κινοῦνταὺ 
μῦς ἐδήλωσαν, ὥσπερ οὐδὲ «ἰλιανός. περὶ μὲν οὖν τούτων 

ὀλίγον ὕστερον εἰρήσεται τῶν δὲ προειβημένων πέντε μυῶν 
ὁ μὲν κατὰ τὸν μικρὸν δᾶκιυλον κάµπτων τὸν παρπὸν ἀπὸ 
τοῦ ἔσωθεν ἄρχέται κονδύλου τοῦ βραχίόνος συνεφαπτόμκενοφ 

41. Οοἆ. πλήσιονε 

Πησα] Πησα]]ς ἀῑριας Ῥγάείογηααπι πιησαο΄ ἀῑσίίο; γεῖαίαὰ 

ἀῑοίαπι εΠ; ἸπΓετα, Ῥο[ομαπ απίεπι Ῥτορε πιεᾶῖας ατίῖ-- 

οα]αϊοπςδ αοοε[[ετίηξ, Ῥατνας ἱεπάο “αἰίπαιε ΠΡ (1β]ε- 
οἵ μπι πασά [εηπάϊπεπα οοπργεµεηάεης, 1π' Ῥτϊποϊρίαπι 

οβῖυπα, ο186 1π ἀεατήοι]αοπα [απ 1Π) ππεᾷῖο π[ετίας. 
Ῥνίπιας γετο εἰ {εσας αγίϊοα]α5 α πηα]οτε Μεπάϊῖπε Πεσίιπι-- 

ἵασ, Ποη εοᾷεπι ἵαπιεπ ἨΤπ θ΄ πποάο, ϱπ1ρρε Μεγίῖαπι αν. 

Που]απι ἴεπάο Ῥεγ [ε {ρω Πεοιῖ, Ρρτϊπιαπα νετο ρε Ἱ- 

σαππεπίαπῃ.  Όμοά επσο απίνενβ Τεμάϊπες, αι ἀῑσίίος ππο- 

νοπε, Τετείες νε]υ πεννῖ εκ][απί, ῬτοῦῬο ἀῑΠεείουες Ίτα- 

ἀϊάετατῖ, ἨοἨ ἵαπιεπ [αρογίοτα Ἰεπάϊπαπα οαρίία ππυ[οα]ο- 

ΥΠΠΠηΤΙΕ ἨΠΠΙΕΣΗΠΗ ἐεχαείε ΓεΠρίεγαπΕ, Πα, αἲ πεφυε ταάΙ 

πιοίογος πιπ[οι]ος αἰπίάαπι ἀρ[ογιϊπι ο[επαετ]ηϊ, 1πίεΓ 41ος 

εἴῖαπι Γυ1έ Λε]ίαπαδ, Ῥε μῖς ἀδιίατ Ῥαπ]ο Ρροβ ἀῑσείατ, 

Ἐκ Ρταεᾶϊοιϊ γετο απήπᾳπα πππ[ου] ας, απ Ῥγαςβίαιε αριιά 

Ραννααι ἀῑδίίαπι ΠεοΙε, αἳ Ἱπτετίογο εοπἀγ]ο Ῥτασμ 1π- 

αἴρῖε, ουιβίξααι εἴῖαπι οοπηβεµθ; αἱ γετο ᾖάεια Ῥτασλία]ε 

” 

. 

ο 
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καὶ τοῦ πήγεως. ὁ δὲ κατὰ τὸν µέγαν ἐκ τῶν ἄνω μερῶν 
ἄρχετοι αὐτοῦ τοῦ κονδύλου, μειαξὺ δὲ ἀμφοτέρων τῶν ἂρ- 
χῶν ἡ τοῦ καθήκοντος εἰς αὐτὸ τὸ δέρµα τῆς χειρὸς μὺὸς' 
ἔκφυσις. τέτακται, ὑπόκεινται δὲ οἳ δύο 'μύες οἳ μἐγάλου 
ταύτῃ τῇ ἐκφύσει, τὸ μεταξὺ τοῦ πἠχέωξ καὶ κεῤκίδος 
ἀναπληροῦντες ἅπαν" ὃ μὲν οὖν μικρότερος αὐτών, ὅσπερ 
καὶ µέσος ἀχπριβώς τέτακται, τῆς ἐγιὸξ κἐφαλῆς ἐκφύέίαυ 
τοῦ βραχίονος ἐφαπεόμενός πως ἐνταῦθα καὶ τοῦ πήχεως, 

ὃ δὲ μέγιστος ὑποιέεακται τούτῳ τὴν Ἰέσην χώραν πήχεώς 
τε καὶ κερκίδος ἅπασαν κατειληφῶὼς καὶ συμφυύμενος αμιφὸ-- 
τέροις τοῖς ὁὀσεοῖς, τῷ δὲ πήχει κατὰ τὰ πρὸς ἀγκώνα 

µέρη περιφυόµενυς οσαύτως" ἀλλὰ τοῦτο μὲν τὸ µέρος τοῦ 
μνὸς κατ εὐθὺ τῆς εἰς τὸν μικρὸν δάμτυλόν ἐστιν ἐμφύ- 
σεως. ἄλλο δὲ µέρος ἐσιῖν ὃ τὴν αὐτὴν αρχὴν ἔχευ τῷ 

προειρηµένῳ μυὶ τῷ τοὺς τέσσαρας δακτύλους κινοῦνει. 
κατ΄ εὐθὺ δέ ἐστι ποῦτὸ μάλιστα τὸ µέρος τοῦ μὺὸς τοῦ 
λιχανοῦ δακτύλου. τὸ δὲ τρίτον αὐτοῦ τῶν μερῶν, ὅπερ 

δὴ καὶ μἐγιστόν ἔστι, την μεταξὺ χώραν κατείληφε περκίδος 

αραιά πασηαπι ἀἰσιίατα Πεοέ, εκ ΓΠρετίο]θαθ ραγίῖρις 

1ρῃβας εοπάγ]ῖ Ἱποῖριε.  Ἰπίεγ απο νετο Ίαεο Ρυϊποῖρία 

οσ]δο εχοτίυκνε 1115 ππα [επ], ααῖ Ἰπ πιαπας ομίεπι Ρρετ” 

νεπΙξ, εοἰ]οσαπῖ, ΄ Ἠπίο νετο 1ρ[ῖ εχογιαῖ ἆάο ππασηϊ πι. 

Γεια Γαρ]αοεπί, {οίαπι εαπι τερίοπεπι, πας Ιπίεγ ουῬ[ίαπι 

εἰ ταδίμ πιοβῖα ο{ε, γορ]θηίες, Ἠοτιπι εΓ6ο ΙΠΗΙΠΟΥ, αϊ 

οἳ πιεάῖας εχαςσίε Πίας ε[ι, αὉ Ἱπίογίογο Ὀτασ]] σαριϊε εκ- 

ο/ἵμ5, 4ΜοηιΙο εἰίππη πποςό 6έ Ἰῖο οί ίαιι ΙΑΠΡ6Ης. Μά- 

πΊτωι6 Ψετο Ἰαῖο Γαβεκπίας, πωσάῖααι ου ΙΙ ταάΙῖσας Το-- 

οἴσπεπι απίνογίαπι ουσαράης, απιροδιδ ο[μρις οοήἠπαϊἴας: 

τάπι 1ρα ουβτίο αρπᾶ Ῥατίες, 4παε Ρτορίοτ οἴθρεγάπι {118 

ανπα Ὀτασμ]α]ί οἴγοαπιπα[εσης, ΄Ψεγιπι Ίαθο ἴρ[ιφ πηα[οαῇ - 

Ραιθ ε ἀῑγεοίο 1ης ἀπ[εγι]οπϊ6, ααθ 1η ρατναπί ἀἰσίίαπι 

πι, ια εἴι. ΕΠ νενο εἰ αἰῖα Ἱρβιας Ῥᾶτ5, 4ααθ Ίάειι Ρτῖη- 

οἹρίαπι οὖπι ΡΓδεάΙοίο πημ[οα]ο αιαίμου ἀῑσίίον ππονεπἰε 

Γοτίωσ; Ἴαεο αυἱεπ ππη [ου] Ρατ 1πάϊοῖΙ ἀῑσιίο ο ἀῑγεοίο 

Ῥταεσῖρας ε[, ΤΓεγῖα νοΓο ῥρᾶῖς, 4άὰο [απς ππαχίπια ε{ί, 

ΤεβΊοπείη, φαε Ἰπῖον ομρίαπα εἰ γαά στη πιεᾶἶα ε[ε, οσος- 
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τὲ καὶ πήχεως. τών δε λοξῶν μυών τῶν τὴν κερκίδα κι- 

νούντων ὁ μὲν ἐκ τοῦ ἔσωθεν κονδύλου τοῦ βραχίονος ἐκ- 
φυόµενος συμφυὴς ὢν τῇ κεφαλῇ τοῦ κατὰ τὸν µέγαν δά- 

ατυλον κάμπτοντος τὸν καρπὸν μυὸς ἐκ τῶν ὑψηλοτέρων 
μερῶν ἐκφύειαι τοῦ κονδύλου. καθήκει δὲ εἰς τὸ τῆς κὲρ- 

μέδος ὁστοῦν σχεδὀν το µέσος ἐκτεινόμενος ὡς ἐπὶ τὰ ἄνω, 

περιάγει δὲ ταύτην ὡς ἐπὶ τὸ πρηνὲς, ὃὁ δὲ ἕτερός ἐστι 
μὲν ἐλάττων πολὺ τούτου καὶ τῷ µήκει βραχύτατος ὀλύου 
δεῖν ἐγκαρσίαν τὴν Φέσιν ἔχων, ἐν τοῖς πρὸς τὸν καρπὸν 
µέρεσι συνάπτων αμφοτέρων τῶν ὀστῶν τὰ πέρατα τοῦ τὰ 

τῆς κερκίδος καὶ τοῦ πήχεως, ἀτρέμα λοξὸς ἐγκεκλιμένος 

ἀπὸ τοῦ πήχεως ἐπὶ τὴν κερκίδα. {ἡ δὲ ἐνέργεια καὶ τού- 
του τὴν κερκίδα ὶ περιώγειν εἰς τὸ πρηνές. 

Περὶ τῶν τοῦ Θώρακος μυών, 

Τὠν τοῦ Θώρακος μυών οἱ μὲν ἐν τοῖς µεσοπλευρίοις 

δύο καὶ εἴκοσί εἰσι τῷ µήκει τὰς ἵνας ἔμπαλιν ἔχοντες. οὐ 

4. Οοἁ]οῖ ἐνεργείαρ παμῖαν]ε Οοστεοίος 1π κερκίδα. 

Γαῖ. Ἑς οὐ]απϊς γετο παπ[οι]] ταάῖαπα πιογεπῖθας α]ίετ 

ἔμπι εκ Ιπ[εγίοτο οοηάγ]ο Ῥταο]ϊ εχοσῖίας, οαρῖῖ ε]αθ 

πηπ[ου οοππαϊας, αὐϊ εκ [αὈ]πιΙογίβαθ οοπάγ]ϊ ρατῖριας 

εχοσίεῃθ, Ῥτασ]μίαιε αραά πιπασπααι Πεοί: ἵαπι η τα 08 

ἀενεπ]ῖ, αἆ πιεάίαπι {ετε ε]ας τεβίοπεπα 1π Γαρεγίοτε Ρατίε 

εκρογγεοίη5, ΌῬαπε πιμ/{ομ]αφ Ἱ]ο 1ρ[ο Ίοηπρε πΙπογ εΠ, 

Ἰομριιάίπεφαε Ῥτεν][ήπιας, ἐχαηδγετίαπα {ετο (ββγατιπι) 1π 
Ρατηρις Ῥγασ]μ]α]Ι νἱοῖηῖς ΡοΠΙοπεπι οΡίπεης, αἴᾳαε απι- 

Ῥοτιπι οΏαπα, οεαδΙ πΠπιίχαπι εἰ ταᾶΙῖ εχίτεπια οορ]αΠδ. 

1εη]ίετ οβ]ᾳαμ8, α ουΡῖίο 1Π ταάῖαπι 1Πο]Ιπαηδ. Ἠίο πηιι- 

{οα]ᾳ5 ππαπαπι ἵπ Γαρίπαπ, (πεπιαάπούυπα απίε ἀῑοίαφ 1Π 

Ῥτοηπίπι, οἰτοιπηᾶρίί. 

Όε πιι[ομ]ίς εἶιογαεῖς, 

Ἐκ {οταοῖ πιπ[ου]] απ Ιπίεγοο[α]εο αρρε]]απίαχ, 
ἆπο εἰ υιριπᾶ {απί Έρτας πδοί Ἰοπβιμάϊπε οοπἰτασΙ8θ; 
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γὰρ ὥσπερ οἳ μύες ἀπὸ τῆς ῥάχεως ἄχρι τοῦ στέρνου πα- 
θαΐνουσιν, οὕτω καὶ αἱ ἵνες αὐτῶν, ἀλλ ἐκ πλευρᾶς εἰς πλευ- 
ρὰν ἐμπεφύκασι λοξαὶ τῷ χ γράμματι παραπλήσιαι ἐγκαρ- 
σίαν ἀλλήλαις αἵ τε ἔξω καὶ ἐνιὸς ἔχουσαυ τὴν θέσιν. αἱ 

μὲν οὖν ἐκτὸς ἵνες ἐν τοῖς ἄνωθεν κάτω φεροµένοις µέρεσο 
τῶν πλευρών διαστέλλουσι τὸν θώρακα, συστέλλουσε δὲ αἳ 
διὼ βάδους, ἐναντίως ὃδ᾽ αὐταῖς αἳ κατὰ τὰ χονδρώδη τὰ 

πρὸς τῷ στέρνῳ. προστέλλουσι μὲν αἱ ἐπιπολῆς, διαστέλ- 

λουσι δὲ αἳ διὼ βάθους. ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ τὼς νόθας πλευ- 

ραᾶς μυών ἄχρι τῆς πλευρῆς αὐτῶν ἡ αὐτὴ φύσις ἐσεὶ τῶν 
ἐνῶν, οὐδὲ γὰρ ἔχουσιν αἵδε τινὼ καμπήν. ἑτέρα δὲ συξζυ-- 
γία μικρῶν μυῶν ἀνασπᾷ τὰς πρώτας πλευρας, ὥσπερ ἔτὲ- 

θαι δύο κατασπώσε τὴν δεκάτην τὲ καὶ τὴν ἑνδεκάτην. ἡἢ 

γάρ του δωδεκάτη πλευρὰ τοῦ διαφράγµατος ἔξωθέν ἐστι 
συμπεφυκυῖα τῷ λοξῷ κατ ἐπιγάστριον μυὶ τῷ μικροτέρῳ. 
φαίνεταυ δὲ ἐνίοτε καὶ περιγραφὴν ἰδίου μυὸς ἔχουσα τοῦ 

4, Οοττεοῖοσὶ Ίαπο Ἱεοιίοπεπι ἀεὈεπαμθ Ῥτο νυ]ς. ἔκπεφυ- 
πασῦς 

-- 

πεφπε επῖπι, απεπιαάπιοάσπι πππ[οα]ῖ α Γρῖπα Ἱπ Ρεοίογῖ8 

ον ἠπίππί, Τα εἰ]απι εοζαπι Ίρταες {[εά 4 οοῇα ἵπ οοβ/απι 

οΡ]ῖᾳαε οοηίγασ]α Ἱπίεγ {6 Ρροβίϊοπε εχἰεσῖογες εἰ ΙΠΙεγῖο- 

γε αἆ χ Πίεταε Ππμπάίηεπι Ἱη[εταπίατ, Εσίεγίογες 50 

Άρτα α Γαρεγίοσίρας 1π 1ΠΓεγίογες οο[ίαγμπι Ῥαγίε Ρτουε- 

ἀεηπίες, (ογβοεπι ἀῑ]αίαηί, αβθ Υετο 1π Ρρτο[απάο Πίαε 

[απὲ, Ἱρίαπα οοπἰγαμαπί. Ἠίδ νετο οοηίτατίαε [απῖ, ο ααε 

{Γεευπάωπι οαγἰ]]ασίηπεας οοβαγπη Ρατίες, ες ἵπηιαπι, ϱµαθ 

8ἆ Ρεείοτα]ο ο6 νετριπῖ, Παρεπίητ, ΊΆαπ ϱµαε ἵπ [πρεγ- 

Ποῖε Γαπί, οοπίταἈιπέ; πας 1Π Ῥτο[ίυπάο, ἀῑ]αίαπί. (ΔΑ: 

1π ποϊµαγαπι οο[ἵαγαπα ππυ[οα]1 αἆ εχίτεπιαπα α[ααε εαἆεπὶ 

εΠ Πὔτατιπι παίυτα: Ἴαε Πᾳαίάεαι π[(παπ ἹπΠεουπίαγ.) 

Α]ίετα νετο εχἰριοτᾶπι πΙμ[οΙΙογαΠΙ οοη]αραίίο ΡΕΙΠΙ88 ϱο0- 

Πας [αγίαπι ἱταβῖίν απεπιαάπιοάαπι ἆμαε αἶῖαρ ἀθοῖπιαπι 

ππάεοίπ]απ]ηαε ἀειταμιηί, Ὠποδεοίπα επῖπ οοβα εκίγα 

Γερίηπι ἱταπθνετίαπι οβ]ίᾳιο ββάἀοπιῖηϊ πια[οπ]ο πηϊποτί 

εοππαία εΠ, ποπππππαπα {αππεπ οἰχοιπι[ογΙρίίοπεπι Ρργο” 

Ρτ αο Ρρεοι]ατῖ πιµ[οα]Ι ἀρίαπι ἀεἰχαλεπί] Ἠαδβετε οοἩ- 
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κατασπώντος αὐτήν"' ἄλλαι δὲ τρεῖς ἐκ τραχήλου καθήκου- 

σαι συξζυγίαι μυών. διαστέλλουσι τὸν θώρακα, μεγίστη μὲν 
1) κατὰ τὰ σιμα τῶν ὠμοπλατών, ἐλάττων δὲ ἡᾗ. πρόσθεν 

αὐτῆς, ἐλαχίστη ὃ᾽ ἡ ὄπισθεν. αἳ δὲ ἄνωθεν ἀρχαὶ τῆς 
μὲν πρωτής λεχθείσης ὁ πρώτος τῶν ἐν τραχήλω σπονδύ- 
λων ἐστέ' τῆς δευτέρας ὃ᾽ ὁ δεύτερος, 1 τρίτη ὃ᾽ ἐκ τῆς 

ἀκάνθης ἐκπέφυκε ὃν ὑμενωδους συνδέσμου. τοῦ τε ἡμί- 
σέως µέρους τοῦ κάτω τῶν καιὰ τὸν τράχηλον σπονδύλων 
καὶ τῶν πρώτων δυοῖν τοῦ µεταφρένου. προήκει δὲ ᾗ μὲν 

πρωτη συξυγία µέχρι καὶ τῶν γόθων πλευρών, ἡ δὲ ὃευ- 

τέρα µέχρι τῆς πέµπτης, ἡ τρίτη δὲ ἐπιιέφυκε μὲν καὶ τῇ 

τρίτη πλευρῷ. καταπέφυκε δὲ ἰσχυρῶς ὅμως εἰς τὼς ἐφξ- 

ξῆς τέσσαρας. οὗτου πάντες οἳ μύες διαστέλλουσι τὸν θώ- 
θαχα καὶ πρὸς αὐταῖς αἱ φρένες. συστέλλονσε δὲ οἵ τε µε- 

σοπλεύριοι ταῖς ἡμισείαις ἐσὶ καὶ οἳ τοῖς ῥαχίταις παρατὲ-- 

ταγµένοι κατὼ τας ῥίζας τῶν πλευρών καὶ τῶν ἀρθίων κατ΄ 

ἐπιγάστριον ἡ ἄνω µοῖρα καὶ οἱ τὼς ἐσχάτας πλευρὰς κα- 
τασπώντες. συντελοῖσι δὲ τε πρὸς τὰς συστολὰς τοῦ θω- 

Γριοϊίάγ. Ά]αα Υεγο ἴχεθ πιη[οι]ογαπα οοη]Ιδαοπεε, 8 

οοτνῖοο ζε[εεπφεπίθς, {]ονασεπι ἀῑ]αίαηί: πιαχίπια, 41αθ 1η 

ᾖπυς Γεαρη]αγηπα εἰ: ΠΙΙΠΟΣ, 186 απίρ απο οομ]αβα[ο- 

Ἠεπη: παΙμίπηα, Ύἡαθ ρο[ιεγίις οο]]οσαίαγ. Φαρετίογα ΡΟΣΥΟ 

Ρηϊιποῖρία Ρείηαε (υἱχεσι ππεπποταῖαθ οοη]Ηβαἰ1οιῖ5 ε[ι ρτίπηα 

εεχγ]οῖς γετίερνα, Πουίϊ Γεοιπάας [εεμπάα: [θετίῖα νετο ρες 

ΠσαπιεΠ η ΠΙεπΙΡΓαΠΟ[ΗΠ εκ΄ αρίεο ἴασι ἀἰπιϊάϊίαε ραχίᾖ5 

π]ήηιας οο] νετίερταε ἴαπι ἁπατανα Ῥτϊπιαγυπη, ἀοτῇ νει- 

ἱερταταπι επα[οΙίαν. Θαηπς Ρτίπια οοΠ]αβαβίο αἆ ποί]αδ. α[- 

ᾳπε οο[ία5 ργοσθαά(ί; {εοιιιάα αἆ αμτηίαπι υ{φμς, [ετίῖα Υετο 

Ἠοεῖ {εγίῖαε οο[ίαο. αἀπα[σαίατ, ναἰιάο ἴαπει 1π απαίπος 

εἰῖαπι Γπουεφεηίες Ἱπ{εγ]μγ.  Όπιπες Εῖ πιυ[ουι] αἰφαε μἱ- 

ἴτα ο εἰίαπι [ερίαπῃ ἱταπενεγ[απι ἴποχασεπι ἀλ]αίαυί, Όοα- 

(ταμαπὲ ααΐεπα ἵππι Ἰπίεγοο[ία]ες πγα[ου]Ι ἀῑπιϊά τὰς αρίαγαπα 

βυτῖς: ἴμπι αυ Γρίπα]θας πππ[ου]ῖς [εοασάμππι οοΠαΓιπα 
ταβῖοες Γαπέ εκρογγεοῖί: ἴμπι [αρεσίος τεοίογΏπα. πι[οι]ο-- 

γη αΡάοπιπί6 Ῥοσίίο: ἴμπι ἀεπίᾳμο ομῖ οο[ίας πια 

ἀείγαμμηῖ, ΄ ῶλμοταςϊ εἰἶαπι οοπἰχασἰ]οπὶ οοπάποιηῖ ποῃ- ΄ 
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θακος ἐνίοτε καὶ οἱ κατ ἐπιγάστριον. ἐπιδέδεικται δὲ περὶ 
τούτων ἁπάντων ἐν τοῖς περὶ τῶν τῆς ἀναπνοῆς αἰτίων, 
ἅπερ εἴ τις ἀνελέξατο, γνώσεται σαφώς ὀλίγου. δεῖν ἁπάν- 

των τῶν εἰρημένων μυών Λγνοημένην τὴν ἐνέργειαν τοῖς 

πρὸ ἡμῶν ἀνατομικοῖς. 

Περὶ τῶν ῥαχιτῶν μυών. 

Οἱ ῥαχῖται μύες ἄρχονται μὲν ἀπὸ τοῦ δευτέρου σπον- 
Φύλου τῶν κατὰ τράχηλον, του δὲ τοσοῦτου «τὸν. ἀριθμόν 

εἰσιν, ὕσοιπερ οἳ ἀπὸ τοῦδε σπονδύλου συμφυεῖς ἀλλήλοις 

ὄντες ἢ εἷς µέγισιος ἑκατέρωθεν τῆς ακάνδθης ἐκ πολλῶν 

μυών σὐνθετος. ἁπάντων δὲ αἱ ἵνες ατρέμα τὲ λοξαὶ τυγ- 
Ἰάνουσιν οὖσαι καὶ ταθεῖσαι βραχὺ παρεγκλίνουσιν ἐφ᾽ έαυ- 

τὰς ἕκασχον τῶν συνεχόντων ' σπονδύλων. ὅταν ὃ᾽ ἀμφά- 

τερου ταθῶσιν ἔκ τὲ τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν ἑκάσιου 

σπονδύλων τηνικαῦτα ὀρθὸς καὶ ἀθῥεπὴς µένων ἀνακλῶταυ 

πρὸς τουπίσω. καὶ εἰ καθ᾽ ὕλην τὴν ῥάχιν οὕτω γένθιτο, 

4, Όοάε«κ πια]ε συνεχῶν. 

πππαπαπι αδάσπιϊη] πια[ου, ο 11 νετο΄ οπιπίρης Ἱή 

οοπιππεπίαχ]ῖς 4ε οαπΏς γε[βίτα[{οπῖφ ο[ιεή[απι ε[, αιιαθ [ί 

αι Ρετ]εραῖ, ενΙἀεπίεγ {ετο ΟΠΙΠΙΗΠΙ πιεπιοταίογαη ππι- 

{[οα]οταπα αοἴῖοπεπι οοσποίοεί, ααᾶπι [αρεσίοχες ἀῑ[Πεοίογε 

ἱρποχαχωπῖ, ο 

Ώε τη ομ][ὲς /ρἰπα[ίδς, 

πι Μαί[οα] Γριπα]ες α Γεοιηάα οαϊάεπι οεγνῖοί νεγίεῦνα 

ἀποριαπες νετάπα απί {οἱ Ἠμπιογο ΓΗηΐ, 4αοῦ εἰ ἄρίάε νογ- 
Ίερταε α Γεοάπάα Ιποιριεπάο , ΠΡΙ 1ρί5 ππαμἁο΄ οοπηαί αι 

πῃς πιακῖπιις αὓ πίχαφις [ρίπας ραγίο ε Ῥ]ατίθις Ἠχα[οι- 

1 οοπῃαϊαφ.  Οπιπίαπι Ἠογήπα  ππα[ου]οσάπι Ώῦγας Ίδη 1εες 

οὔ]ῖημαε Γαπῖ, αιιαθ΄ { ρααϊα]απι επάσπίασ, ππαπιπασιήπε 

εκ οοπΏπαῖ Οἱ νετιεργῖς α4 {6 ἔρ[ας ἠπο]]παπϊ, Θἱ νετο 

απιραε, (μπι 4παθ α ἀεχίτίς ἴππα ας α Ππὶ[νῖ ϱπ]αδφσε 

γετίέργαε Γαπ8, (επάαηίαχ, τεοῖα Ί11ο ΡεγπΙαπεπς ἵπ πα]]απι 

Ρατίεπι νεγσεπς [ρίπα ἵπ Ροβετίοτα τεουχναίας εἰ { ρε 

ἰοίαπι [ρίπαπα Τί Παῖ, ουπι πιοᾷεγαία αυϊάεπι {επίίοηο, 
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ο 

μετὰ μὲν µετρίας τῆς τάσεως ἐκτείνεταυ πᾶσα, βιαιότερον 
δὲ ταθέντων ἀνακλᾶται πρὸς τοὐπίσω τὴν ἐναντίαν τῇ κυ- 

φώσει καλουμένην λαμβάνουσα διάθεσιν. 

Περὶ τῶν καμπτόντων τὴν ῥάΧχιν μυῶν. 

λατὼ μὲν τὴν ἄνω μοῖραν ἅπασαν μµέχρυ τετάρτου, 

ποτὲ δὲ καὶ τοῦ πέμπτου τῶν κατὰ θώρακα σπονδύλων οἳ 
δύο μύες, οὓς ὑποβεβλῆσθαι τῷ στομάχῳ πρόσθεν εἶπον, 
οἱ κάµπτοντες τὴν ῥάΧχιν εἰσί. κατὰ δὲ τὰ κάτω τὰ κατὼ 
τὴν ὀσφὺν ᾖᾗ ἔνδον πᾶσα χώρα µεγίστους ἔχει δύο µύας, 
οὓς ψύας ὀνομάξουσιν οἱ ἀνατομικοὶ πάντες. ἐκφύονταυ δὲ 

ἀνωτέρω τοῦ διαφράγµατος οἵδε κατὼ τὺν ἑνδέκατον ἢ δέ- 
κατον ἐνίοτε τοῦ Θωώρακος σπόνδυλον κάµπτοντες τὸ καθ’ 
ἑαυτοὺς µέρος τῆς ῥάχεως, τὸ δὲ ἐν τῷ μεταξὺ τόύτων τὲ 
καὶ τῶν προειρηµένων, ὅπερ ἐστὶ τοῦ Θώρακος τὸ μέσον 
οὐδένα κέκτηταυ μῦν ἴδιον, ἄλλα τοῖς ἑκατέρωθεν µέρεσο 
συ)κινεῖταυ. 

ἰοία εχἰοπαίατ: γα]επίῖας αὐίεπι 1ρῇ8 {εη[β, τείτογ[απι 

τεουγναίυς, αΠεοίίοπεια βἱρΡοβίαἰΙ, ᾳπαε γοοβίας, οοηίτα- 

χἶθπι 80 ΠΙΓΕῃΔ. 

Όε πιμ[εμ[ὶς [ρίπαπι [εοιεπεῖδις. 

Ίπ [αρετῖογὶ απϊάεπι ρατίε πηπϊνετ[α αἆ αατίαπι π{αᾳας, 

ἨΠΟΠΠυΠΟΙΑΠΙ αἆ αυϊηίαπα {λΠοτγασῖ γνετίιερταπι ἆμο [απ 

πιμ[ου]ὰ, ᾳμος5 Ποπιαςμο [αβ]ιοί ἀἰχίπιης, [ρίπαπι Πεοίεη- 

{ε5. ἵπ ΙΠΓετιογΙΏθ ψετον ααᾶε [εοιπάμπι Ἰαῤος [απῇ, 

1οΐα Ππίεγῖογ Ἰαπιῦογίπῃ ΤοσΙΟ 41908 πιπαχΙΠΙο8 Ἠαρεῖ πιω[οιι-- 

1σ8, αοθ οΠΊΠεΦ απαἰοπη]οϊ 1ρία6 ποπηἰπαηπῖ, Ῥάαπα [αργα 

Γερίαπι ἱγαπδνετίαπι 1Πἱ πια[οαΙ αἆ ἀεοίπιαπαι, α)ᾳααπἆο 

νεχο αἆ υππάεοίπιᾶαπι ἰ]ογαοίθ Υετίερτάταπι 1π[εγαπίαν, εαπι 

{ριπαε Ρατίεπι, 9«αε [εοαπάμπι ἀρ[ος ε[ῖ Πεοιεηίθε. 14 

νετο, ααοά Ιπίεχ Ίο εἰ ργαεάϊἰοῖοφ Ιπίεχ]αοεί, ᾳποά οετίε 

Ώιοχαοίς πιεάίαπα εἴι, πα] ρεου]ίαγεπα ππ/[οα]απι οΡ(]-- 

πω], {εὰ Ππια] ουπι ρατίῖθις αἰτίηφαε εκἰ[ΠεηΙβμ8 πιογείαχ, 
. κα) 
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Περὶ τῶν κατ ἐπιγάστριον μυών: 

Ὀκτω μὲν μύες εἰαὶν οἱ κατ᾽ ἐπιγάστριον, ἑκατέρωθεν 
χέσσαρες, έξωθεν μὲν ἁπάντων οἱ ἀπὸ τοῦ θώρακος κατα- 

φερόμενοι λοξοὶ µέχρι τῶν τῆς ἥβης ὁστῶν μέγιστοι τῶν 

ἐνταῦθα μυῶν. δεύτερον δὲ ὑπ αὐτοὺς οἳ ἀπὸ τῶν λαγό- 
γων ἀναφερόμενοι. καὶ τρίτου τούτοις συνάπτοντες οἱ εὐθεῖς" 

καὶ τέταρτου οἳ τῷ περιτοναίῳ συμφνεῖς ἐγκάρσιοι τῇ θέ- 

σει. αλλ οἱ μὲν εὐθεῖς ὅλοι σαρκώδεις εἰσὶν ἀπὸ τοῦ στή-- 

Όους ἄχρι τῶν τῆς ἥβης ὁστών ἐκτεταμιένοι καὶ μέρει μὲν 

τοῦ ὀμφαλοῦ καὶ μικρὸν ἔτι προσωτέρω παράκεινταίἰ τε καὶ 
ψαύουσιν αλλήλων, τὸ δὲ απὀ τοῦδε συμφύονιαυ καὶ τελευ- 

τῶντες εἰς τὸ τῆς ἥβης ὀστῷ καταφύονται. ἡ κορυφὴ ὃ᾽ 

αὐτῶν ὑμενώδης τένων ἐστὶν ἐπὶ τὴν ἀρχην τοῦ θώρακος 

ἀναφερόμενος” αλλ ἐπικειμένων αὐτῇ τῶν κατὰ τὸ στῆθος 
μυῶν ἔλαθεν εἰκότως τοὺς ανατομικοίο. αρθέντων ὃ᾽ ἐκεί- 

γων ὁ ὑμενώδης τένων οὗτος ἐναργώς φαίνεται συμπεφυκὼς 

ἄκρῳ τὲ τῷ στέρνῳ" καὶ ροσέτι τοῖς πλαγίοις αὐτοῦ µέ- 

ρὲσιν ἅπασι, καθ᾽ ἃ συγαρθροῦται τοῖ χονδρώδεσι μιέρεσι 

ε πιμΓεμ[ῖς αὖ ἀοπαϊπι». 

Οείο 1π ανά οποίηο {απέ πιι[ου]1, απίπηιπο απαϊπος, 

Οµπιπίαπι φαἱάθπη οκ [ετίογες 4ο Ρτϊηῖν απὶ ἃ ἴμοταοε οὗ- 

Μφαἱ ἀε[εεπάιπΕ, πιαχἰπαϊ οσιπΙαπα, αἵ ΙπΡί [απῖ, πιω[ος- 

Ίοχηπ.  Βεομπάί [10 μία, ααϊ αἲ Πϊριας αά[οεπάηί, Τος- 

1 119 οοπϊσαῖ τεοῖί Γ[απῖ. Οπατίῖ, απ ρεγΙίοΠαᾶθο οοπ-- 

η ἱταηδνετία [αηϊ. Ὑενααι τεοῖί {οἱ οτΠΟΙΙ εχι[απε, α 

Ρε ογο -δᾱ Ρα] α[ᾳαε οἷα εχροσνεο!Ι εἰ οἶχοα αιϊάεπα 

υπιθί]οιπα, 4ο Ραμ]ο εἰἶαπι υ]εγῖας ΠΡί πηπίαο αἀ]ασειί, 

{ε[ειιο ια ησαη ές. 4Ρμ]ηο γετο οοα]ε[ουπῖ ο ἰαπάςπι ἵπ 

Ρυδῖ5 οἷ[α τμ Γεναπέωσ, Εοχια νεγίεκ ἱεηᾷο ε{ι πιεπιῬγα-- 

πο[ας, αἆ ἰοτασίφ Ργιπεῖρίυπι αἀ[οεπάεπθ, Τά ἵαπιεῃ 1[- 

Γεείοτεδ οὗ 1 Ίπτε Ἰαίμ]ίς ᾳιιοά, αἱ 1πΠ Ρεοίογο {απ πιι- 

[ουὶ1, βρί ρα ἱπουηθηῖ, Ίαπι  αι[εταπίας, πιειηβτα- 

πο[ας μ]ο ίεπάο ονίάεμί ον ἔαπα ουν ΓΙΠΙΠΙΟ Ρεοίοτα]ί ο[ῖε, 

έαπν οι ΙγαΠΥ εχῇ9 εἴ]απι ε)αθἀεπα ο[ῇς ΡαχΗρις αηήγει- 

μΠ., αια {ρ[ααι εατ[ἠ]αβίη εἰς οο[ἵαχαπι ρατήρας εοβσοιι]ᾶ-- 

σΑΙΕΝύ5 το}. ΧΥΙΠ. ΡΑΠΕ Τι ντ 



094 Σ44ΗΝΟΣ ΠΕΡΙ ΠΜΗΤΩΙΝ Ανα ΤΓΟΜΗΣ. 

τῶν πλευρῶν ἄχρι τῆς πρώιης ἀναφερόμενος, ἐξ ἧς ἀνὴρ- 
ηήται. κατὰ δὲ τὴν αὐτὴν ταύτην πλευράν ἐστι καὶ ἄλλη 

τις σαρκώδης κἐφαλὴ τοῦ προειρημένου μυὸς εἰς τὸν αὐιὸν 

τοῦτον ἐμβάλλουσα τένοντα. τὴν ὃ᾽ ἔκφυσιν ἐζευγμένην ἔχει 
τῇ καταφύσει τοῦ κατὰ τὴν κλεν μυὸς τοῦ μικροῦ' καὶ 

µέντου καὶ κάτω πρὸς ὑποχόνδριον διάφυσις ὁρᾶται κατ΄ 

αὐτὴν λευκανθίζουσα, μεθ) ν τὸ ἄνω πᾶν ἄχρι τῆς κλει- 
δὸς ἕτερον μῦν ἐγχωρεῖ τίθεσθαι συστέλλοντα τὰς συναρ- 
Θρώσεις τῶν πλευρών. οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ θώρακος πρὸς ἐπί- 
γάστριον. καταφερύµενοι δύο μύες ἄρχονται μὲν απὸ τῆς 
ἕκτης ὡς τὸ πολὺ πλευρᾶς. ἐκφύονται δὲ κακ τῶν µετ 

αὐτὴν ἁπασῶν ἐκδιεστηκυιῶν αρχών μίαν καῦ᾽ . ἑκάσεην 

πλησίον τῶν γονδροειδῶν, ἔχοντες αποφύσεις ἐν τοῖς κάτω 

µέρεσι τοῦ τὲ ἔμπροσθεν μυὺς τοῦ Θώρακος καὶ τοῦ κατὼ 

τὼ σιμὰ τῆς ὠμοπλάτης. λεπτυνύμενου δὲ τοῖς τε κἐνεῶσε 
παραφέρονται καὶ τοῖς τῶν λαγύνων ὀστοῖς ἐπιῤάλλουσιν εἰς 

ὑμενώδεις τένοντας τελευτήσανιὲς. ἐμφύονται δὲ δὲ αὐτῶν 

έωσ, οοδ]είεεγε οοπ{ρ]οῖίηχ, αἆ Ῥείπιαπι πίαπε οοβαπι, οί 

8Ρρεπ/[ας εἴὶ, αἀ[οεπάεηπς. Ἰπ ἴαο εαἆεπι οο[ία εβ εἰ αιιᾶ 

Ῥτθεάἰο πιμ[ομ]1 οβΓΠο[αΠι εβρα!, απο ἐεμάίπεπι 1π απο 

Ἱρ[απα Ἰπ]οί. Ἑκοτίαπι αμίειι οἶπι ραννΙ Ἠλ ας πια[ο] 

ἵπ οἰαν]ευ]ῇς εχκ][ιεηίῖς 1Π[ετίίοπε εοη]απείαπι Ἰαδει.  Εἰ 

[απε Ἱπίτα ᾳποφιπε αἆ Ἡγροεμοπάνίαπα ΙΠίεγοαστεης ] γ]- 

ᾖεπδνο Ίῖπεα 11 1ρ[ο αἰρίσαης 1Π[ρ]οϊίατγς ροβαιααι Τοίηι 

ἆ]]αᾶ, ααοᾶ [πρενῖας ει αἆ οἰανίει]απι υ[άαε, ας πια[οι.-- 

Ίας Παϊἰαῖ Ροϊε[, οο[ίατωπι οοαγΙοι]αίῖοπεν μὴ 

Οι νεχο α ἴόογαςε αἆ αβάοιπεπ ἀε[εταπίαν πι[οι [1 ἄπο, 

Ἱποῖρίαπε οιῖάεπι Ρ]εΓαπιοιε α Γεχία οο[α, επα[οαπίασς 

νετο εί εκ οπιηῖβρας Γαοσυεάεπίῖρις οοβῖς, εκ ἁῑ[απεαυ αφ 

ππῖτμπα Ῥτιποῖριϊ Πησυ]ας Ῥτοραρίμπες Γεειπάμπα Παπι- 

4 αππ(ε οο[ίαπι ρτορε εαΠι τερίομεπι, αἰια οϐ απ οατ]α-- 

βίπεπι ἀερεπεναί, Γοχ ας, ἵπ ΠΓεγῖουίρις ρατίῖδιας αμίεγ]ο- 

6 πιι[ου]Ι {ιοταοῖ εἰ εἶαδ, αμΙ 1 [οαρα]αγμ Πηι]ς 

οο]]οσαίαν, Όωπα ααἰεπι 1ρ[ αἰἰομήαμίας, {άπι ρε Ἱπαπῖα 

Ίοσα [, Πα ἀε[ετιπίασ, ἵαπι απ οΠιρας Ἱππσαπίαῦς Ἱπ 

'''µΛἆ.ἆ1ῦμ θολνλ 

νο ιν 
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τοῖς τε τῆς ἤβης ὁὀστοῖς καὶ τοῖς βουβῶσι καὶ δὴ καὶ τέ- 

τρήνται κατὰ ταύτας καὶ διεξέρχεται διὰ τοῦ τρήµατος ὅ 
τε καταφερόμενος εἰς ἑκάτέρον ὅρον μῦςς ᾧ κρεμαστὴρ ὄνο- 

µα καὶ σὺν αὐτῷ τό τὲ σπἐρμωτικὸν ἀγγεῖον καὶ φλὲψ' καὶ 
αρτηρία καὶ αἱ τοῦ περιτοναίου απόφυσις. ὅσον ' δὲ πρὸς 
ἐπιγάστριον αὐιῶν ἀνήκει µέχρι μὲν τῶν προειρηµένων 
μυών τῶν εὐθειῶν, αποπλύνειαι κατὰ βραχύ τούὐντεῦθεν 

δὲ εἰς ἐμενωδη τένοντα παυσάµένον ἐπιφύεταν ποῖς μυσὶν 

αὐτοῖς ἔξωῦθεν, «ὡς δοκεῖν ἐκείνων εἶναι ἴδιον. σκέπασµα 

τοιοῦτον, αἷον τοῖς πλείστοις αὐτῶν ἀμένες εἰσίν. ᾖᾗ δὲ τρἰτή 

συζυγία τῶν λοξών μυών ἔµπαλιν τοῖς εἰρημένοι ἔχει τὰς 

ἴνας ἐκ τῶν κάτω μερών ἀναφερομένας λοξάς. ἄργονιαυ 

μὲν οὖν ἀπὸ σαρκώδους ἐκφύσεως ἐκ τών κατὰ τὰς λαγό- 

νας ὀσιῶν, περιέχονται δὲ ἄχρι τῶν ευὐθειῶν μυών, κάν- 
ταῖθα παύονται τοῖς ἐγκαρσίοις μυσὶ κατὰ τὴν ἄνοδον ἐπυ- 
φυύµενοι καὶ τῶν νόθων πλευρών τοῖς τέσσαρσε, κατ αὐ- 

τὰς μαλιστα τὰς χονδρωδεις ἀποφύσεις. - ἐπιῤαάλλει δέ κ | 

ΠΕΠΙΏΡΑΠΟΓΟΦ {επάίπες {ογπιμαξῖ, ρου Ἴιο 1ρ[ο8 αμίεπι {εΠ- 

ἀΐπες ρυδῖς οΏ]υας Ἱπρυϊπίρασααε Ιπ[εγαπίἁγ. ΤΗ Ίου γετο 

Ίοεο ρετ[οταῖ Γ[μπί, ασ Ρεν 1ὰ {οχαπιεα {μπι ππα[οι]ς 116, 

αὐἱ αἆ αἴταπαιε ἴε[ίοα]απι ἀεί[οεπάιί, οαϊ ογεπιαβεγῖ8 

Ἠοππεπ εβ Ἱπάαπα, παπι εἴαπι πα ΟµΠΙ Ἠος πιι[οι[ο 

Γεπιῖμαϊε ναδ, γεπα Ίπφυαπι εί θτἰετία εἰ ρεγίοπαεί ΡΤο- 

Ῥαβο  φπαεάαπι ρενγίγαπδευπί, ΟιΙάαιιῖά νεγο οταν πλ» 

[ομ]ογάπι αὐ αΏάοππεα αἆ ρταεάϊῖοίος πηδ[οι]ος γεσίο αᾱ- 

[οεπαάίε, ραα]αϊῖαι εχραπάτίας, Ἠησφαε 11 ππεπιργαΠοζι 

ἰοπάίπεπι οε[αιπς εχιεγ]οτῖριις 1ρ[ῖ ππα [οι] ἁη[ενίαν: ας 

Ρεσεμ]αγε ορετοι]αα {ρ[ογή {α]ο ε[[ε ν]ἀεα[αέ, φπα]ε ρ]α- 

μῖς Ἱρ[ογιαπί αιειηβγαήας εἶΤε οομ[αενεναΠέ, ΤΓεγίῖα νοτο 

σοπ]ηραιῖο οὐ]Πααστάαι πια[οπ]ογαήί ΟοΠΙταιῖας Ριαεά{ο[ῖς 

Ώμγαςν ορπεί, εκ Ἱπ[ετιοτίρας Ἠππσαπι ραςμρμθ οὐ]ίαιε 

αζ[οεπάεπίεβ, ἑαγποίσο 1ρΠ εχοτία εκ Ἱ]μαι ο[πρις 1ποῖ- 

ρίαμῖ, ἃο αἆ τεοίο ρτορτεάἵαμία πημ[οα]ον, 1λίοφμθ 

οε[[απί, ἰἱταπενετῃς πιυ[ου]ίε ἵά αὐ[όεμίι ({εί[ε Ππ[εγεμίες, 

οο[ΐφιε ἁμαίμος ποἰμῖ) αριά 1ρίο6 Ῥταεοῖριε οαχΙ]αβι- 

μα έςα 
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καὶ τούτων τῶν μυῶν ἡμενώδης ἀπόφυσις λεπτὴ τοῖς εὔὐθέσυ 

μυσὶ τοῖς κατ ἐπιγάστριον ὑποβεβλημένη τῇ τῶν ἔξωθεν 

κατιόντων λοξῶν τῶν µεγίστων. ἡ κάτω δὲ αὐτῶν ἀπονεύ- 

βωσις ἑνουμένη τῷ τῶν ὑποκειμένων ἐγκαρσίων εἰς τὰ τῆς 
ἥβης ὀστᾶ καταφύεται, κατὰ τὸ ἔνδον ἤδη πως αὐτῶν µέρη 

μᾶλλον ὁμοίως τῷ τῶν προειρηµένων διατειρηµένη. ἔσωθεν 

δὲ τῶν εἰρημένων οἱ ἐγκάρσιοι μύες εἰσὶν, ἡ λοιπὴ δὲ καὶ 

τετάρτη συξυγία τῶν ἐπιγαστρίων μυών ἀπό τὲ τῶν κατὰ 

τὰς νόθους πλευρὼς περάτων ἐκφυόμενοι κατὰ τὰ ἔνδον αὐ- 

τῶν µέρη καὶ προσέτι τῆς πλαγίας ἀποφίσεως τῶν ἐν ὀσφύξ 

σπονδύλων’ εἴθ᾽ ἑξῆς ἐμενώδει συνδέσµῳ συναπτύµενοι πρὸς 

τὴν εὐθεῖαν ῥώχιν τοῦ τῆς λαγύνος ὁὀστοῦ τελευτῶσιν εἰς 

ἐγκαρσίαν ἀπονεύρωσιν ὑμενώδη τὲ καὶ λεπτὴν ἐπιτεφυκυῖαν 

τῷ περιτοναίω, καὶ λανθάνει γε τοὺς πλείστους τῶν «ατρῶν 

τὸ σύνθετον ἐξ αὐτῶν καὶ τοῦ περιτοναίου περιτόναιον εἲ- 
αυ νομίζοντας. ἀμέλει κάν ταῖς καλουμέναις γαστροθῥα- 

" φίαις, ὥσπερ ὑμένα διαρῥαπιουσεν αὐτὸν καὶ }ράφοντὲς ἐν 

πεοθ ϱογΏπι ῥτοοε[[ᾳ5, Όαπθ οξ απαθᾶαπι Ἱποταπα πηλ[ομ]ο-- 

χάπι ΠπεΠιβγαπο/ία ας ἰεππ]ς Ῥτορᾶδο τες[ῖ5 αὐζοαππῖς πιι- 

Γοα]ῖς Ἱπῃσίίατ, ορααοταπα εκ ἰγΙη[εσογαπι ἀε[οεεπάεπίάαπι, 

αιϊ πιαχϊπιϊ Γαπί, ῬγοσεΠαΙ Γαο]εεία, [η{εγίος. Υετο 1Ρρ[ο- 

ταπι ΔΡροπειιτο[ς Γα]εοίοτατα ἱταπδνοτίοταπι 8ροπειτο[ί 

ππία, 1π ραρί οἼα, ἵπ Ππιεγογίρας Ίαπα ᾳποάαπιπιοἆο 

εοταπι ρατῖρας Ἱπ[εγασ: 8εηιο αο ῥργαεάΙοιοναπα ππα[οι- 

1ογαΠα αροηειιχο[ῖ5 Ρεγίοταία. Ἱπίτα πιεπιογαίο5 οΕ]Ίαιιος 

πη[ευ]ος {ΓαΠδγεχῇ πι [οσα] Ἰαθεμίατ (ᾳααθ ο φιιατία ας 

μ]Ώπια ππυ[οα]ογαπι αράοπιπα]ίαπα οου]ηραί1ο)., αῖ ἃ πο- 

(ατα πι οο[ἵαγμαι Πη]θας 1π µπιετπϊ ρατίρας 1ρ[αγαπα αἱ- 

ᾳπε ἃ ΙΤάηδυειτίο ρτοοεία γεγίεβταταπα Ἰαπιθοτυπι επαίᾶ, 

αο ἀείποερθ ππεπιργαιο[ο Ησαπιεπίο εορι]α!Ι αριἀ τεςείαπι 

ἰαπάεπι Γρίμααι οἷμς μπα 1 καπενογίαπι αροπειχο[ίπ 
πιεπιρταποίαπι αο ἰεπιεπι ΡρεηίοΏαεο Ἱπ[ετίαπα Ἀπῖμπί, ΔΑἰ- 

αυἩε 14, ααοά ἐκ Ἰαο αροπεμτοβ εἰ ΡεΓΙέοπαεο οοπΠαίις, 

πιι]ίο Πιεᾷῖοο Ἰαιεί, Ῥετίίομασαιι 1 ε[ῖο ορίμαπῖςς, 

Ουσία εἰ ἵη γοςα[ῖ Ρα[τογμαρ]ὴῖς {απασαπι πποπιβχαΠ θα: 

πο Ὅμωνν 
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τοῖς ἐπομνήμασιν ὅπως χρὴ ποιεῖσθαι γαστροῤῥαφίαν, ας 

περὶ ἀμένος διαλέγονται. καταλσύτει µέντου τὸ περιτύναιον 
ἐν τοῖς κάτω µέρεσιν ἡ) ἀπονέύρωσις αὕτη καὶ φαίνεταν 

μὲν ἐκεῖνο µόνον γυμνόν. {ἡᾗ ὃ᾽ ἀπονεύρωσις ἓκ τῶν ἔξω 

μερών περιβαίνουσα τοὺς εὐθεῖς καὶ σαρκώδεις μῦς ἕνω- 

Φεῖσα τῇ τῶν ὑπερκειμένων μυών τελευτῇ τοῖς τῆς ἡβης 

ὀσιοις ἐμφύεται. τούτων δὲ τῶν ὀκτο μυών {ᾖᾗ χρεία τε 

ἅμα καὶ ἡᾗ πίνησις εἴρηται μὲν ἐπὶ πλέον ἓν τοῖς περὶ χρείας 

μορίων, εἰρήσεταυ δὲ καὶ γῦν. τό τὲ κεφάλαιον ἑκάστης 

αὐτῶν, εἴς τε τὰς ἐκφύσεις ' καὶ τὰς παλουμένας καταλή- 

Ψεις τοῦ πνείµατος καὶ τὰς µεγάλας τὲ καὶ ὀξείας φωνὰς 

ἐμέτους τε καὶ διαχωρήσεις γαστρός εἰοι χρήσιμοι. συντε- 

λεῖ δ᾽ αὐτῶν ἡ κάτω μοῖρα”. καὶ μάλιστα τῶν ἐπιβεβλη- 

µένων τῃ κύστει τῇ κατὰ τὴν οὔρησιν ἐνεργείᾳ προστέλλον- 

τες εἴσω τὸ ὑπογαστριον. 

Τερὶ τῶν ἐπὶ τους ὄρχεις κπαταφερομιένων μυῶνν 

4ὐο πρὸς ἑκάτερον ὄρχιν ἀφικνοῦνται μύες ἰσχνοὶ, ἑκ- 

φύεται δὲ ὁ μὲν ἕκ τῆς ης, ὁ δὲ ἐκ τοῦ τῆς Λλαγόνος 

4. 1Περειάωτα ἐκφυσήσεις, 4. Ὀοχττεοῖος χώρα. 
- 

ἀρίαπα «οὐ /{[ααηῖ, πποάπιᾳαε 1π [αῖ οοπιπιεπἰαγ]5 Γετίβεπ- 

ίε5, απο [πίαχα αθἀοπιιπῖ Πετὶ ἀερεαί, ἵαπαιπαπι 4ε πιεπι-- 

Ῥχαπα ἀῑ[[εταπί, Ἱαφιε αροπειτο[ς 1ρία ἵπ Πμ{εγίοτίῦις 

Ραχῦας Ρετ[οπαευαι τε]οφαίε, Ιρίαπιαπο [οἱαπ πμάαπι 

1ρΙ αρρατείι. ΔΡΟΠΕΙΤΟΠ5 γετο αὐ εκἰγ]η[εοῖ ραςμβας 

χεοίος οαγΠποίοξᾳπε απη[οι]ος οἰτομπιαπιρίοης εχἰτει]ία[] 

Γαρεγροβίοταπι ππα[οι]οχαπα απ]ία, οἴπρας {απάεπι ριὈῖς 

Ἱη[εγιίαν.  Ἠοτιπι. οεἱο πια{[οα]ογαπι π[ας Ππια]. εἰ πιοῖιδ 

π Πτι ἆα' πἰλλίαίε ρατίαπα αραπᾶε ἀῑσί (ααί. ΕΒἰοείαν 

ἴαπιοῃ οἱ πάπο εογαὰ {πωπ]α, Παφαε αἆ εσ[ρἰχαξίοπες οξ 

αϐ νοεαίας Γρ]ία5 οοΒΙμΙίΙοπες αἴηαπε αἆ αοπίας παΡΗθθ- 

ᾳαε νοσεέ, Ίππι αἆ νοπῖζας νεηίτίδᾳἁε ἀε]εοίῖοπες οοη{6-- 

ταη!.  Ἰοχαπι Ἰπ[αρες 19ΓεχΙος Ροχ!ῖο, Ῥγαεοῖρμε(πεο 1]]ο- 

ταση, αυ νεβσαε ἀπουπι ναι, πηΙπσεηπάΙ αοἰ]οπί οοπάποῖῖ, 

12ε πιει ]ὲς ἵνα (ε[ίες ἆε[οεπάεπείδως, 

Ώπο ρτασί]ες πια[ομ]ϊ 1η πίχασιφαε {εβεπα ρεεγεπΙπηῖ: 

4αοσα α]ίες α ρυρῖς, αἰίες αἲ Ίλλαπι ος ρες πιεπιθταπό- 
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ὀσεοῦ ὃν ὑμενώδους συνδἐσµου λεπτοῦ. καιαφέρονταε δὲ 
ἐντεῦθενὶ ὁ μὲν ἔνθεν, ὁ ὃ᾽ ἔνθεν διὰ τοῦ καθήκοντος ἐπὶ 

«τὸν ὄρχιν πύρου, κἄπειτα πλατυνύμενου περιλαμβάνουσι τὸν 

ἑρυθροειδῆ. τὸ δὲ ἔργον αὐιῶν ἀνατείνειν τὸν ὄρχιν. ὕθεν 
ἔνιοι κρειαστῆρας αὐτοὺς ὀνομάζουσο. 

πα - .) ’ -” Γι 

{ερὶ τοῦ κατὰ τὺν τράχηλον τῆς κύστεως μυὺύς. 

Σαρμώδης μῦς ἐν κύκλῳ περιβέβληται τῷ τραχήλῳ τῆς 

πύστεως. τὸ πλεῖστον δὲ αὐτοῦ µέρος ὑποβέβληται κάτω- 

Ὀεν. οὗτος ὃὁ μῦς κλείει τὸ στόμα τῆς κὐστέως ὑπὲρ τοῦ 

μιηδὲν ἐκρεῖν ἀκουσίως, συναπωθει δὲ καὶ τὸ ὃν αὐιοῦ φερό- 

µενον οὗρον. 

ΤΤερὶ τῶν τοῦ αιδοίου. 

4ύο μὲν ἔχει πάγυ λοξοὺς καὶ μικροὺς μῦς τὸ αἰδοῖον 
. » 3 ’ 3 -” ’ », - 

εἰς τὴν ἐκφυσιν ἐμβάλλοντας αυτοῦ, δύο δὲ άλλους συμφυεῖς 
. ο -” ’ Π ῃ ς ’ . - 

1) ἕνα διφυῇ σαρχωδη, κατωῦὲν μὲν υποκειμένους αυτό 

1. Οοττεοῖαχς π 1πβτβίπα: ὅ ιιὲν ἔνθεν, ὁ δὲ ἔνθεν, 

Γαπα Πραιπεπίασα ἵεπαρ οχον] αν.  Π]ο νετο ρε πιεαίαπι, 

αιῖ αἆ [ε[ίειι ἀεγεπῖῖ, ἀε[εταπίας, Ῥο[εα ἀῑαίαιϊ, ετΥ- 

Ί]ιτοῖάεαι ππεπιργαπαπι οοπρ]οοιαπίας, Ἱρίογαπα ο[Ποῖαπι 

ΠΗΠΠΙΗΝΠ6 ε[, Γε[ίεπι [αγ[απι αἴιο]]ετο, ππάε ποπΠα]]1 1ρ[ο8 

εγειπα[ίεγες αρρε]]αΠ!. 

Ώε σαι] εμ]ο φιαϊ ἵπ οοἰίο νε[ιεαε ε[ε. 

Ο0αγπο[ας παν[οιι]ς 1 οτῬεπι οἰγοιιπι]εοίας ε[ὶ νεί[ῖσαε 

οοἱ]ο: πιαχίπια ντο 1ρΗ18 Ρατ Ἱπ{οτίης [αυ]οοία ε[ι. Μιι-- 

{οα]ης Ἠ]ο νε[ῖοαε ο(ομ]απα, φο πλ] Ππνο]απίατίο ε[]ααί, 

οἰαιιά!{, {ιπιαϊααε ατίπαπη, 4ιιαθ Ῥες 1ρίαπι {ετίας, Ρτορε]11{, 

15 ππι[εμ]ὲς μμάεπαϊ. 

Ῥιιου ααἰάειη να]ὰᾳς οὐ]αιμοῦ εκίραοξᾳπε πια[ρα]ος 

Ραάζεπάπι αεί, ἵπ εἶις οπἰρῖπεπι Ἱπ[ετίο, ἆποθ ἴειι 

8ἰἱο οομηαϊΐος ααἲ ππαπι Ῥιπάαπα οαγποίπα, Ἱπίεταο φπ]- 
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μᾶλλον οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ περιλαμβάνοντας ἓν κέκλῳω. τού- 

των μὲν οὖν εἰς οὐδὲν σαφώς ὁστοῦν ἀνήκουσιν αἱ κεφαλαὶ, 

τῶν ὃ᾽ ἄλλων δυοῖν εἰς τὰ τῆς ἦβης ὁστᾶ ὀνομαζόμενα, 
δύνανται δὲ ἅπαντες οἱ προειρηµένοι τέσσαρες μύες, τό τ΄ 
αρῥεπὲς ἐν ταῖς ἐκτάσεσι παρέχειν τῷ αἰδοίῳ καὶ τὰς ἐν 

τῷ διασείειν τε καὶ ἀνασείειν αὐτοῦ κινήσεις. 

.- ) “. 

ΤΙερὶ τών κατὰ τὴν ἔδραν. 

ἀὐτὸ μὲν τὸ ἐξωτάτω πέρας τῆς κεφαλῆς συγκεκραμέ- 
ον ἔχει τῷ δέρµατι μῦν, ὡς ἤτοι γὲ δερματώδη μῦν εἰπεῖν ' 

ἢ σαρκῶδες” δέρµα καὶ μάλιστα τοῦῦ᾽ εὑρεῖν ἐστιν ἓν τοῖρ 

πρύσω µέρεσιν. ἄλλος δὲ μῦς ἀκριῤῶς” στρογγύλος, ἐγκάρ- 
σιος περιβέῤληται τῇ ἕδρα κλείων αὐτὴν ἀκριῤως καὶ ἰσχυ- 

ρῶς εἰ ταθείη. κατὰ μὲν τὸ σώμα μέσον ἑαυτοῦ ψαύων 

τοῦ καλουμένου κοκκύδος, ἕκατέρωθεν δὲ εἰς τὴν ἔκφυσιν 

τοῦ αἰδοίου τελευτών, λοιποὶ δὲ δύο μύες ὑμενώδεις ὄντες 

ἐκφύονται μὲν ἐκ τῶν ἔνδον μερών τῶν τὲ τῆς ἥβης ὀστῶν 

4. Οοστεείος 1 ππαιρῖπε ὀνομάζειν. 5. Θμρτα[ου{ρίατα 
μιῶδες, 8. ἵπ πιαγρῖπε ἀξυγῆς. 

4επι 1ρᾷ [αῬ]εείος πιαρῖς, Ἠη]μῖ]ο Γεοῖας ἴαασειπ ἵπ ΟΓΡεΠΙ 

14 ἀρίαπι οοπρ]εείεηίθ. Ἡοταπι Ιρίίατ οαρῖία 1π Π]Ηπα 

ο πιαΠΙ[ε[ιο Ρετνεπίαπί. Ἠε]ίᾳποσαπα νεχο ἀποταπι [ο 

ἀῑοεία 1Π οἷῖα ρυδίβ, Όππε ρταεά]οίῖ ΟΠΙΠ6Φ «ΠδίΠΟς π- 

[ου]! Ῥπάεπάο ἴαπι τὶσϊἀτίαίεπι, ἆαπα α1ρ[απι {επάϊίας», ἕππα 

πποίῖοπες, ἆππι αἆ Ἰαίετα νεὶ αἆ Γαρετίογα απαβΙΠΓ, ΡΓ8θ- 

Ῥετε ρο[ιπί. 

Ώε ππιΓομῖς [εαίς. 

Ἐκίτεπια Γεὰῖς οἵα ππα[ου]απα ο οοπαακίαπα οΡΙϊπεῖ, 

αἳ νε] ομΙΙομ]οίαπι πιπ[ομ]απι ἀῑσας νε] εαγηοίαπι οαίῖπα, 

Ίοσφιε ῬΡγαεοῖραο ΙΠΥεπΠΙτε Ἰσεί ἵπ ῬΡτίοτίρΠθ Ρας. 

Α]ϊμς νετο πιπ[ομ]ᾳς εχαοίε ἴεγες, ἰταηδνετίας, ΓεάΙ οἰ- 

ομπι]οοίας εΠ, ααὶ { (επάαίας, Ἱρίαπι οἸαμάϊτί, αίᾳπε ἵπ 

πιεάίο α]άεπα {[μῖ 1ρῃμς οΟΓροΓε 08 ΟΟςΟΥΡΑ Υοσαίυπα 8π-- 

Εἱέ, αὓ πίταφαε γεχο ρατίε ἵπ ριζεπάί οπἱρίπεπι {εγηῖπαί, 

Ἠε]ῖαμϊΙ ἀπο πιυ[οι] πιεπιρχαποίι εχἰ[επίε5, εκοτίυπίαχ 
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καὶ τοῦ Καλουμένου πλατεος ὁστοῦ. καταφιονται δ᾽ ἑκατέ- 

ον εἷς λοξοὶ τείνοντες ἄνω τὴν ἔδραν, εὐθὺς δὲ καὶ τὴν 

ἔκφυσιν τοῦ αἰδοίου συνανασπῶσιν οἳ αὐτοὶ μύες. 

ἀὰ ο α) 8 λ 3 ! ια ’ 

ΤΙερὶ τῶν τὴν κατὰ τὸ ἰσχίον διάρθρωσιν κινούντων 
μυών. 

3 

«έκα µένουσι μύες οἳ τὴν κατ ἰσχίον διάρθρωσιν κι- 
φοῦντες, ἐσφάλησαν δὲ οὐ μικρὰὸ περὶ αὐτοὺς οἵ τε ἄλλοι 
τών ἀνατομικῶών ἀνδρῶν καὶ ὁ τοῦ Κοῖντου µαθητὴς .4{ὐ-- 

νους πέντὲ νοµίζων ὑπάρχειν αὐτούς' ἔσωθεν μὲν τρεῖς, ἔξω- 

Θεν δὲ δύο, τῶν ὃ᾽ ἄλλων πέντε παρέλιπε μὲν τρεῖς, ὑπήλ- 

λαξε δὲ δύο, τήν τὲ ἐνέργειαν ἀγνοήσας αὐτῶν καὶ τῇ δέ- 
σει µόγῆ προσέχων' ἅμα γὰρ τοῖς ἄλλοις ἅπασι τοῖς κι- 

γοῦσι τὴν κατὰ γόνυ διάρθρωσιν ἐπίκεινιαι τῷ μηρῷ. ἔχει 

ὃ᾽ οὐχ ὡς ὁ -«4ύκος οἴξται ταληθὲς, αλλ ὡς ἡμεῖς ἐροῦμεν. 

ὁ μὲν ἕτερος αὐτῶν, ὅσπερ καὶ μἐγιστός ἐστιν πάντων τῶν 

ἐνιεῦθεν μυῶν, εἴσω τὲ καὶ ὀπίσω προσάγευ τὸν μηρὸν, ὁ 

απἶάσπι εκ ἱπίετηϊς ραγδας {απ οπαπι ραδίς, ἴππι Ἰαί 

νοςα[ ο], Ιπ[εγαπίαγ νετο πἰγίπααα ππις, οὐ Πααἳ [αχ- 

Γααι Γεάεπι αἰ[ο]επίες, Ππιπ]απο εἴἶαπι Ῥαεπάϊ οπἱρίπεπι 

1]άθπα πιυ[οιι]{ {ταμαηε, | 

1)ε τη ομ[ὲς οοκφεπᾶιοῖς ἀεαγεσι]αίίοπεπι ππουεπείδιις. 

Ώοεσεπι απἶάεπι Γαπί πιπ[οι]Ι, απἲ οοχεμα]οῖς ἀεατίῖ-- 

ου]αϊοπεπι πιονεηί, 1π αρα ποη ραγαπα οὐέτταταπὲ ἔππι 

ο ἀῑ[εοίογες ν]γὶ, ἵωπι Έγοις 1ρίΕ, ΟμΙπΙ ἀἰ[οίρα]ης, 

απὶ ἀαρίος απῖπααε ε[ε ορἰπαίας ο, ΙΠπίτίη[εοας ου]άεπι 

ἴχες, εχἰσΙηΓεοις νετο ἀπόδ, εκ οπίπαιε αἱεπ αλῑῖς ἴτες 

απ]άεπι οπΙῇε, ἆμος γετο ρεγπιπίαν]ί, αἹἴρρε απἱ αα[ῖο- 

πεπι {ρ[οταπα ἰσποταραί, Ροβοπεππαε [οἶαπα οοπΠάεταβαί, 

Ίαπι ππα ομπι ας οπιηῖρας πππ[οι]ῖ ἀεατςπ]α[ίοπεπι 

δεπα ππονεπῖρας {απιοτ Ἱποαπραπί, Ἀοπ΄ Πᾶ ἴαπει [6 

Ἰαβεῖ τεῖ νεγίας, αἱ Έγειι αγρτταίασ, Γεὰ αἱ ΠοῬ ο. 

1ης. ΑΙίου απίάεπι Πρίογυπα' ααἲ εἰ οππῖαπα, θα 1ο 

Γαπὲ, πιπ[οπ]ογάπά πιαπίὰς ε[ε, Ἱπίγοχίααι γεϊγοταπιαπε 
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ὃ᾽ ἕτερος εἴσω μέν τι βραχὺ καὶ τὴν κνήµην κινε. τὸ 
πλεῖστον δὲ σύμπαντα τὸν μιηρὺν, ὥστε λοιποὺς εἶναι τοὺς 
µόνην κινοῦντας τὴν κνήµην ὀκτω. εἰ δέ τις βούλεται σα- 

σώς Φεάσασθαι τοὺς τὴν κατ ἐσχίον διαρθρωσιν κινοῦτν- 

τας μῦς, ἀφελεῖν χρὴ προτέρους τοὺς περὶ τὸν μηρὸν 

ἅπαντας, ὑφ ὧν ἡ κνήμη κινεῖται. ἐπεὶ δὲ ἡ τάξις τῆς 

Φέσεως ἐπὶ τοὺς κατ ἰσχίον ἡμᾶς ἄγευ προτέρους, ἐντεῦθεν 

ἄρξομαι τοῦ λόγου. τῆς ψόας οὐ μικροῦ τινος οὔσης μυὸς, 

ἀρχομένης δὲ ἀπὸ τῆς ἑνδεκάτης τοῦ Θωώρακος πλευρᾶς, ἡ 

μὲν ἔνδον µοῖρα δι εὐρώστου συνδέσμου καταφύεται τῷ κατ 
ἐσχίον ἔσωθεν μέρει, καθ ὃν μάλιστα τόπον ἄρχεται μὲν 

τὸ καλούμενον ἥβης ὁστοῦν, παύεται δὲ τὸ τῆς λαγόνος, ἡ ὃ᾽ 

έξωθεν εἰς τὴν ἀρχὴν καταφύεται τοῦ τῆς λαγόνος ὀστοῦ, 

τὸ δὲ ὑπόλοιπον ἅπαν τῆς ψύας τοῖς ἔνδον µέρεσι του τῆς 

λαγόνος ὁστοῦ παραφἐρόμενον ἄρχέταί τινα καὶ ἐξ ἐκείνου 

συχνὴν ἔμφυσιν σαρκώδη” κἄπειτα ἄμφω µία γενομένη ὃν 

εὐθώστου τένοντος ἀιρέμα πλατέως ἐμφύεται τῷ μικρῷ τοῦ 
’ 

μηροῦ τροχαντῆρι τὸ περιφερὲς ἅπαν αὐτοῦ κατειληφώς, 

Γεπιας αἀάάποιί, Α]ίες γετο ἀπίτογίαπι απ]άετα ποππῖμ] 

εἰίαπι Πρίαπι, ΙΠΑΧΙΠΙΟΡΕΓΕ γετο ἰοίππι Γεπιατ πηονεῖ, 18 

τί τε]ῖηαϊ ΕΡίασι Γοἶαπι πιονεπἰε οοἱο Επί, οἱ φπῖ5 γΥετο 

αρετίαο 1πιμετί πιυ[ομ]ος εοχεπἀἰςῖς ἀεαγί]οι]αίοπεπι χηο-- 

νεπίες νο]ιετῖί, 1 ορας επί αἱ απ οἶἴτοα {επιατ {μηί, 

Ἱνεγ[ος, ᾱ οαἱῦαδ Πρία ππονείας, Ργίις απ[εταί. θεά 

Ροβι]ομῖς ονἆο αἆ εος ρτίας, αὐϊ απ οοκεπάϊίοε Γη, 

-ἀμοῖε, Ἠΐῃπο εἰϊαπι Πο ΓεγσιοΠεπ Ιπολοαβίπας, Τρίας 
..- 

Ῥίσαο, 4ὐ4ε αμ εχίσιας πια[ου]α5 ο, αὓ απάἀεοίηια ἴ]ο- 

χαςῖς εο[ία Ἱποῖρίεπς, ΙΠΠΙετίος αμἴάεπι Ροχίο Ῥες γαἰάπι 

Ἡσαπιεπίωπα 1ΠΙεγΙουἳ. «οκεηα]οῖδ Ρρατίῖ Ἱπ[εγίυτ, εο Ρ/8ε- 

οἴριε ἵπ Ίοεο, αθῖ ο5 απίάεπι ραυῖ νοσαίαπι Πποῖρίί, 08 

νειγο 1απι ἀεβπῖξ, εκιετῖος αιιίοπι 1π Ρηπορίαπα ος 

παπι Ἱη[εγίατ,  Ἠεοααυαι νενο 1ρβας Ῥίοαε ππῖνεν[απα 

Ἰηκία ΙΠΙΕεΥΠαΒ ο/ᾳς 1ῑαπι ῥατίε5 ρτγοργείεης, ἆἀεη[απι 

απεηάαπι εκ 1ο ο[α εκοτίιπι οργποίαπα [μ[οιρίέε,  Ρο[ιεᾶ 

ΤΗ 4ΠΙΡΟ απῖσιθ εναΦΙί, ρε; να]όάσπι {επάίπεπι Πευίίες 

Ἰαέωπι Ῥαχνο {επιογῖς {χου]ναπ{ετί ἁπ[ογίίας, ἰοίααι ἐρ[ίαφ 
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οὗτος ὁ μῦς κάμπτει τὲ ἅμα καὶ πρὸς τοὐκτὸς μᾶλλον ἐἔπι- 

στρέφει τὸν ὕλον μηρὺν τῷ προειρημένῳ τροχαντηρίῳ τῷ 

μικρῷ καὶ ἕτερός τις ἐμφύεται μῖς μικρὸς ἀπὸ τῆς βάσεως 
ἀρχόμενος τοῦ κατ ἰσχίον ὁστοῦ παρὼ τὸ ψιλὸν καὶ 

ἄσαρκον τῆς πυγης. τοῦ πιθήκου, πελιδνὸς τὴν χρόαν. ὁ 

τένων ὃ αὐτοῦ παραπλήσιος ὑπάρχων τοῖς προειρηµένοις 

τὸ κάτω µέρος ἅπαν κατείληφε τοῦ μικροῦ τροχαντῆρος 

ἐπιλαμβάνων τι καὶ τῶν ἔνδον αὐτοῦ. ταπεινῆς προσαγω- 

γῆς ὁ μῦς οὗτὸς ἐσιιν αἴτιος οὐ δυνάµενος ὀφθῆναι πρὶν 

ἀφαιρεθῆναι τὸν µέγιστον τῶν κατὰ τὸν μηρὺν μυών, ὕστις 

ἐπίκειταυ μὲν ἅπαντι τῷ τῆς ἥβης ὁστῷ συνεπιλαμβάνων 
τι καὶ τῶν ἰσχίων ἐκ πλαγίων τὲ ἅμα καὶ κάτωθεν ἄχρο 

τοῦ ψιλοῦ καὶ ἀσάρκου. καταφύεται δὲ εἰς ὅλον κύκλῳ τὸν 

μηρὸν σαρκώδεσε λαβαῖς ἀνιεχόμενος αὐτοῦ. ταῖς μὲν ἐκ 
τῶν κάτω μερῶν τῶν παρὰ τὸ ψιλὸν καὶ ἄσαρκον ἐκφυο- 

µέναις! ἰσὶν, αἷς ἐγγὺς τῆς κατὰ γύνυ διαρθρώσεως ἐξικνεῖ- 

ται, πρὸς τουπίσω μάλλον απάγων τὸν μηρὺν ἅμα τῷ 

1. Οοττεοῖος ἐμφυομέναις, 

γοαπζίαίεια οσουραΏ5,. ἸΜηα[οα]ας ο Πεοιέ [πα] εἰ Ἱπ- 

{νοτ[απα ππαρῖς ἰοίμπι {επι Ἰπνετῆί, ἩἨπῖο εἰϊαπι Ρ:86- 

ἀῑσείο ρατνο ἰτουλαπιετὶ αἰίεν απἰάαπι εχῖσαις πη{[ο]15 

οοἶογε Ἱϊνίάας ἱη[εγ]ίατ, αὖ ο] οοχεπάἰοῖς Ὀα[ι 1ποῖρΙεΏΒο 

Ῥτορε θ6απι οἰμηίηπα Πμιῖας τερίοπεσ], Π1ᾶε ππάα εκεαΓΠ]δ-- 

46 οοπ[ρίοϊίατ, ἨΠι]δ που[οι]ί {επάο ρτγαεά[ςίῖ5 εκί[ίεις 
.-- 

Ππιϊ]ϊς, ἰοίαιι Ιπ[εγίογεπι Ρατίεπι ρατνῖ ἰτουμαπίεγί ος 

Ρτεμεπά!:, ποπηϊΙ]. εἰἶαπαι Ιπίεγπαο ε]αδάεπι οσο 18. 

Μιι[οα]ας Ἠῖο Παπ]1 αἀάμοίιοπ]δ ε[ι ααοϊος, αἱ οοπ[βρΙοί 

ΡιΊή5 ποπ Ροϊῖε[, α1άΠ1 πιαχίπιης 1]]α οπππίαπα πω [ο]οσα πα 

οαῖ ἵπ επιοτε [απέ αι[εταίας, αμ ἰοιί ραυῖφ οι Ππ[ίάεης, 
ἃο Ποπ ἱ εἰἶαπι οοχοεπᾶ]οῖ εκ ἴγαπφδνετίς [πια] Ιπιῖδᾳμε 

Ρατίδριας αἆ Ἠμάαπη πί(ιθ ΕΧΟΔΓΠΕΙΙ(ΙΕ τεβίοΠεΙη οοἱη- 

Ρτεμεπάεης, ἴπ [οίμπι ΓεπιΙγ «αΓΠοΟ[ς 1ρίαπι αμ απιρίε- 

οίεπς Ἱπ[εγιίαν, Αίαιε εἶ απἶάεπι Πρείΐδ, ᾳπαε εκ Ἱπηῖδ 

Ρατιίθις αραιά παζαπι ΠΙΠΙΙγΗΠΙ ΕΧΟΔΥΠΕΠΙΗ8 ΓΕΡΙΟΠΕΠΙ ΕΧ-- 

ουἹαπί αν, Ργοχίππεφιιε αἆ 6επι ἀεασ[]οι]αίίοπεπι Ρεσνεπίωηί, 

γείγογ/αΠα πιασὶς {επι αράιοῖί, αἆ αἱίεταπι {εσας [πια] 
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προσάγειν ἀτρέμα πρὸς τὸν ἕιερον μηρόν ταῖς δὲ ὑψηλο- 
τέραις τούτων προσάγων µόνον, ταῖς δὲ ὑψηλοτάταις ἄνω- 

Θεν μὲν ἀρχομέναις, εἰς δὲ τὼ πρὠτα µέρη τοῦ μήροῦ κα- 

ταφυοµέναις προσάγων τε ἅμα καὶ ἀνατέίνων αὐτόν. ἀνα- 
τεινοµένου δὲ τούτου τοῦ μυὸς ὁ προειρημένος ὁ πελιδνὸς 

ἐναργῶς φαίνεται" καί τινες ἕτεραι περιγραφαὶ μυών οὐκ 

ἐναργεῖς, ἐνίοιὲ μὲν δυοῖν, ἐνίοτε δὲ τριών οὓς ἄν τις ἓν 

τοῖς μυσὶν ἀριθμῇ, πλείονας ἐρεῖ τῶν δέκα τοὺς κινοῦντας 

εἶναι τὴν κατ᾽ ἰσχίον διάρθρωσιν. ἐκ δὲ τῶν ὀπίσω μὲ- 

ρῶν τῶν κατὼ τὴν πυγὴν πρῶτος μέν ἐστιν ὁ ἐπιπολῆς 

μῦς ἀνάλογον ἔχων τῷ τὴν ἐπωμίδα κατειληφότι κατά τὰ 

τὴν Ὀέσιν καὶ τὴν χρέίαν. ἐκτείνει γὰρ ἀκριβως τὸν µη- 

ϱὸν ἐπισπώμένος εἰς ποὐπίσω. αῶν δὲ ἄνωθεν. ἐκφύσεων 

αὐτοῦ δύο μέν εἰσι σαρκώδεις, ὑμενώδης δὲ µία. των σαρ- 
κωδών δὲ ἡ μὲν μείζων ἄρχεται ἐκ τῆς ὀρθίας ῥάχεως τοῦ 

τῆς λαγόνος ὁστοῦ, αᾗ δὲ ἐλάτιων ἐκ δυοῖν ὁστοῖν ἰσχίου 

τε καὶ τοῦ καλουμένου κόκκυγος, τὸ μέσον δὲ τούτων ὑψη- 

λὸν ὑμενώδεις ἅπαντες. οὗτος ὁ μῦς περιλαμβάνει τὸ οπί- 

Ἱεηῖίετ αἀάτιοεπδ; 16 Ὑετο, Ύπαε α]ίίογεν [απί, αἀάποιῖ 

Γοἱαπ1, [οί 1118, 4ι1άε α) {πια [απῖ, {[πρετπεφμε Ιπομοδ- 

165, 1π Ῥτίπιας {επιογῖθ Ρροτίες Ππ[εταπίας, αἀάοῖί, Ππιυ]- 

4πε εἰἶααι {ρίαπι Γυτ[απι αἰἰολΗΙ. Ἠοο εἴρο πιπίομ]ο ἁῑ[- 

[εοίον (ἴππι ργαεἰοίας πηι[οα]ας Πνιάας ενἰἀεπίες, ἴαπα 

αἰῖας εἰίαπι πια[οα]οταπι οἰγοιπι[ογ]ρίίοηες [αιά εν]ἀοπίεν 

8Ρρατεπί, ἀἰιᾳμαπάο απἰάεπι ἀπογιιπ, ΠΟΗΠΙΠ(ΙᾶπΙ νετο 

ἑπίππα,  -ποθ { αἱ Ππίευ ππ[οαἱο ἨΠΙΠΘΓΤΟ νο]αεγῖῖ, 

Ρίαγε απάτη ἆεοεπι ε[ε ππι[οαἰος οοχεπάἰοῖς ἀεαγίῖει-- 

ἸαἱἱοπεΠι πιονεηπίες α[Ππγποδαί,. Ἐκ Ροίιογίβθιας Υετο πα[ταπα 

Ραγιίρυς ρε! φπἱάεπη εΠ, «ιϊ ἵπ Γαρεγβείε οο]]οσαίις 

ε[ὶ πιμ[οι]15, Ροβίίοπε α{αφπε πιι[οα]ο εροπι]άα οσσυραΠΙᾶ 

ΡΙοΡοσ!Ιοµο τε[ροηἆεηΠΒ. Εχαοίε επῖπι {επι εχἰεπά]1ί, 1Π 

Ροΐιετίογα ἰχαμεπς. Ἐκ [αροεγιογίρας νεγο 1ρμις εχοτίῖριι8 

4ο οαγπο[ι εἰ ΠΠΙΦ πιεπιΏγαποίας εχ][αη!ι,. Ἐκ οβγποΙ[Ις 

τηβ]ο; α τεοία ο] Ἱ]απι Ερίπα Ἱποὶριῖ, πΊπογ ἆ ἀἆποῦις 

ο[ΐρας, 1[ο]ιο ἐξ οοοογᾳε νορα[ῖβ, ππεάίαπι ψετο Ἰογαπι 

ασοά αἰίαπι εἰ, πιεπιῬγαπο[απα ἰοίυπα εκ] Ηί, Ἠϊο πιπίοιι- 
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σθιον τῆς κεφαλῆς τοῦ μηροῦ καὶ βραχύ τι προελθὼν ἂἄπ᾿ 
αὐτῆς εἰς τένοντα πλατὺν τελευτήσας κατάντη φύεται τοῖς 

ὀπισθίοις µέρεσι τοῦ μηθοῦ. παθακείµενος ἀκριῤῶς ἐνταῦθα 

παὶ σιμφυόµενος τῇ ἐκφύσει τοῦ πλατεῖόν τε καὶ σαρκώδη 

τὴν ἀπονεύρωσιν ἔχοντος μυὺς, ὃς εἰς τὰ τῆς κνήµης ἔξω 

καταφυόµενος µέρη τὴν κατὼ }όνυ διάαρθρωσιν ἐπιστρέφεε 

πρὸς τοὐκτός. οὐδέ ἐστιν ἀκριβώὼς θεάσασθαι τὴν προειρή- 

µένην τοῦ κατ᾽ ἰσχίον μυὸς ἔμφνυσιν, εἰ μὴ τοῦτόν τις τὸν 
μῦν ἀνατέμη πρότερον. ἐστι δὲ αὐτοῦ καὶ ἑτέρα τις ἀπό- 
συσις σαρκώδης ἐπὶ τὸν μηρὸν καθήκουσα μεταξὺ τῶν δύο 

τῶν προσθίων μυῶν, ἐπιφυομένη τὲ πως αυτοῖς καὶ ὑμὲ- 

νώδους τένοντος ἐκπεφυκότος ἐξ ἁπάντων τῶν κάτω μερών 

αὐτοῦ περιλαμβάνουσα τοὺς προσθίους μῦς ἄχρι τοῦ γόνα- 

τος. δεύτερος δὲ ἐπὸ] τῷ προειρημένῳ μυὶ τῆς ἐπιπολῆς, 

ἕτερός ἐστι μῦς ἱκανώς παχὺς καὶ σαρκώδης ἐξ ἁπάντων 

σχεδόν τι τῶν ἔξωθεν μερῶν ἐκφυόμενος τοῦ τῆς ἥβης καὶ 

λαγόνος ὁστοῦ. συνεπιφυόµενος δὲ καὶ τῷ τῶν κάτω τοῦ 

41. Όοττεοίος ἐπὶ. 

115 ΡοΠετίογεπι εορ](ἳφ Γεπιογῖ5 ραγίεια οοπιρτεµεπά]ί, ρα- 

ΥΗΠΙΦΙΙΕ εἴἶαπι αΏ 1ρία Ῥγοστεάίεης, αἴααε ἵπ Ἰαίάπι {οά[-- 

πεπι ἀεο]ίνεπι ᾖπίεας ΡροΠεγίογῖβιας ΄ {επιογί Ρρατίίρας 1π[ε- 

χίατ, εχαυΙΠίε Ίιοο 1Π οσο Ἱπμαεγείοεπς οοα]εί[οεεπσηπε 

εχοτίιμῖ 11115 ππα[οα]{ Ἰ]αΐαπι εἳ οαγποίαπι αροπεατοβη Ἰα- 

Ῥεπίϊ, απϊ 1π εχίεγηας ἰρίας ῥρατίες Ἰη[ετίας, δεπα ἆε- 

γἰοιἱαἴἴοη επι αἆ εκἰεγίοτᾶα ΙΠΥΕΥΗΙ. Όαπε πες ΡργαεᾷΙοίαπα 

πηυ[οπ]λὶ οοχεπά]οῖς Ἱπ[εγίίοποπι 1πίποτϊ ροϊίεΓίς, πΙᾷ απο 

Ρας ππυ[οα]απα ἀῑ[Πεοιενῖ. ΕΠ ααίεπι εἰ ε]αδάεπι αἰίεγα 

ᾳμαθάαπα ΟΔΥΠΟ[Ε ΔΡΟΡΗΥΠ5, 4παθ αἆ {επια 1Πίες ἆπος αη-- 

{ετίογες πιυ/{οι]ο ἀεί[οεπάεπςδ, 1ρῄεηιε εἴἶαπι ἁῑᾳαο πηοᾷο 

Γε[ε 1Π[εΓ9Π6, ἎῬετ ππσπιῃγαπο [αι ἰεπάίπεπι ες οπιπίθιαθ 

Ἰη[εγίοτῖρας 1ῆα5 ρατθας οπαίαπη ΑΠίΘΤΙΟΥΕΣ πιπ[ου]οβ 

υ[ᾳπε αἆ σοπιι οἰγοιπηργε]λεπα. Φεοππάας νεγο [αῦ ργαε- 

ἀῑείο πιπίομἰο. 1π [πρεγβοῖε οο]]σσαίο αἰίεν ππ[ου]ας εῇ; 

αἀπιοάμπι ογα[ζας οαΓΠΟΓαςη1ις ες οπιπίθας {εγε εχιγΙη[εοῖς 

Ρασίίρις οἷᾷς ραδῖς εἰ Παπ επαίας, βπιπ]ααθ εἰἶαπι πιι-- 

[οαἱο εκ Ἱπ[ογιοτίρας οἷῃ Ἰαιῖ ρατιίθας εκοντίο π[ᾳαε αἆ 

ἡ 

Κω Άμα μ΄ μ.. 
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πλατέος ὁστοῦ μερῶν μυὶ µέχθι τοῦ κόκκυγος. κατὰ μὲν 
τὸ τῆς λαγάνος ὁστοῦν ὑπόχειταυ τῷ προειρημένῷ μυὶ, τὸ 
δὲ ἄνω µέρος αὐτοῦ τὸ πρὸς τὴν ὀσφὺν ανατεινόμένον. ὑπὸ 

τῷ δέρµατι τέεαμται, περιπεφυκυίας αὐιῷ τῆς λεχέείσης 

ἑμενώδους αρχῆς ἐκείνου τοῦ μυός. οὗτος ὁ μὺς εἰς τένοντα 

πλατὺν εὔρωστον τἐλευτὠν ἐμφύεται τῇ πορυφῇ πάση τοῦ 

μεγάλου τροχαντῆρος , ἐκτείνων τὲ ἅμα τὸν ὅλον μηρὸν καὶ 

πρὸς τὴν ἐκτὸςὶ γώραν ἐπισπώμενος αὐτοῦ τὴν. κἐφαλήν, 

ὑποφύεται δὲ αὐτῷ μῦς ἕτερος πελιδνὸς τὴν χρόαν ἐκ μὲν 

τῶν ἔνδον μερών ἐκφυόμενος τοῦ πλατέος ὁσιοῦ, τὴν δὲ 

ἀπονείρωσιν συμφυῆ ποιούμενοο τῇ προειρηµένή τοῦ µεγαᾶ- 
λου μυὸς ἀπονευρώσει. αλλ ἐκείνη μὲν ἐπὶ. τὰ πρόσω τῆς 

κἐφαλῆς ὑπερβαίνει τοῦ τροχαντῆρος. αὕτη δὲ ἐκ τῶν ὅπι- 

σθεν ἐκείνης ἐστὶν ἄχρυ τὲ τῆς κορυφῆς αἀνιοῦσα τοῦ τρο- 

χαντῆρος καὶ συνἐπιλαμβάνουσά. τὸ καὶ. τῆς ἔνδον χώρας. 

οὗτος ὁ μῦς ανατὲίνὲι τὲ ἅμα καὶ πρὸς τουκτὸς ἐπισπᾶταυ 
τὴν κεφαλήν τοῦ μηροῦ" καὶ ἄλλος δέ τις μῖς μικρὸς. καὶ 

1. Όοιτ. ἐντὸςι 

οοεσύσεπι ΙΠ[ογίας, 8ο Ῥτορο απἰάεπι Παπι ο5 Ργαεᾶἰοίο 

πωίομ]ο [αμ]αοεί, ΄ Ῥαρετίος νετο 1ρίίᾳς ροσίῖο, αι αἆ 

Ἱαπαραπα Γατίαπι εκἰεπάίας, [α8Ῥ. οιίε Πία ε, οαί ρταεΚί- 

οί ἀλλά ππεπιρταποίαπα 11μ5 πια[οιΙ Ρτϊποιρίαπι οἶχ- 

ομπηπαίηπῃ εἴ, Ἠϊο πη[ου]ας 1η ἑεπάίπεπι ναλάππι θγ- 

ΠΙΙΠ8ΩΦ {οἱ1 γοτί]οί πιασηϊ ἰτουμαπίετίς Ἱπ[εγίαγ, {οτι 

χρίαπι ΓεΙπάΣ. ῄπια] εκίεπἆεης εἰ αἆ εκίετΙογειη ε]ὰδ γεσίο- 

πεπι οαραῖ 1ρπας ἱχαµεῃς. Ἠπίο πιη[οα]ο αἰιὰς «ο1οΓς 

Πνίά ας πια[ομ]ας [αὐπα[οίαχ, εκ ἀπιεγηϊς αἱ ο] ρατάβρας 

ΕΧΟΣΙΕΠΦ, αροπειτοβπφἁε ργαεϊοίαε πωασπῖ πηι[ομ 8Ρο- 

ηευτο(ι οοηηαίαπι 516ΠΕΗ5, Παπ Ποπα ἀῑία 1. Ρρτίογα οαρ]- 

16. Ιτουμαπ{ενῖς αἀ[οεπαάτί:  Ἴαοο ροβι 1ρ[απι οαραί ε[, : αἆ 

γεγίοεπα υίφμε ἰγουμαπίετϊς αἀ[σεπάεπδ, ο αποππμΙ] 1π- 

ετηκε τερῖομίς βπια]. οοοαρα!5. Ἠίο πιπ[ου]ας Γαχ[απα 

Απια]. εἰ εχίτοχ[απα {εμιοτῖ αρα ἰταλαί.  Αἰῑπς Ρταείεγεα 

πιμ/[οα]αθ Ῥάτνας οταίἴαθηαε ε[ε; ααἱ εκ εκιετπῖ Ἰη{εγπ]δ- 
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παχὺς ἐκ τῶν ἔξω τε καὶ κάτω μερῶν τοῦ τῆς λαγόνος 
ὁσιοῦ καὶ τοῦ κατ) ἰσχίον τὴν ἔκφυσιν ποιησάµένος ὑπο- 

φύεται τῷ προειρημένω μεγάλῳ μυὶ τελευτῶν καὶ αὐτὸς εἰς 

εἴρωστον τένοντα πλατὺν ἐμφυύμενος τοῖς ἐντος μέρεσι τῆς 

πρώτης ἐκφύσεως τοῦ μεγάλου τροχαντῆρορ ἄχρυ τοῦ γλου-- 

τοῦ. οὗιος ὁ μὺς ἀνατείνει τε ἅμα καὶ πρὸς τοὐκτὸς ἔπι- 
στρέφει τοῦ μηροῦ τὴν κεφαλὴν, ὑπόλοιποι δὲ δύο μύες εἰσὶ 

τῶν κινούνιων τὸν μηρὸν εἰς τὴν ὀπισθίαν ἐμφυόμενοι χοι- 

λύτητα τοῦ μεγάλου τροχαντῆρος ἰσχυροῖς τένουσιν ἀτρέμα 

πλατέσιν. ἐκφύονται δὲ ἐκ τῶν τῆς ἥβης ὁὀστών ὅλων ὁ μὲν 

ἔσωθεν, ὁ δὲ ἔξωθεν καὶ ἔσιιν 13) τοῦ ἔσωθδεν τροχαντηρος 

κατάφυσις ὑψηλοτέρα, συνεχἠς δ᾽ ἐστὶ καὶ ἡ ἔξωθεν. οὗτοι 

οἳ μύες καὶ τὸ φυσικὸν τρῆμα κατειλήφασι τοῦ τῆς ἥβης 

ὁστοῦ τὸ μέσον ἔχονιες ἑαυτῶν ὑμενώδη σύνδεσμον. ὀπίσω 
δὲ εἰς ταὐτὸν ἄλληλοις ἤκουσι παραφυὀµενου τῷ κατ ἰσχίον 

ὁστῷ σαρκώδεσι λαβαῖς. ἔργον τούτων τῶν μυών ἐστε περι- 
1 στρέφειν τὴν κἐφαλὴν τοῦ μηροῦ ἔσωλ μὲν ἅμα καὶ πρόσω 

4. Όοστ. 1π ΧΠΔΥΡΙΠΕΣ ἔσω μὲν ἅμα καὶ πρόσω τοῦ πρώτου μυὸς. 

ας Τσι εἰ εοχεμᾶἰοῖς οᾗ] ρατίῖδας εκοιΊεηπς Ργαεᾶϊείο 

Πηθσηο πππ[ου]ο Γωπα[οας, Ἱπ ναµάπι εἰ 1ρίε (επάίπεπι 

Ἰαίιιπί {Πππίενς, Ἱπίετηϊ ρατδας Ρρτϊπιϊ Ρτοσε[ας πιασπὶ 

Γτοςαπίενῖς τιίπε αᾱἆ παίεπι 1Ἠ[ετίᾳς, Ἠίο πια[ου]ας Γαγ- 

Γα [πι] εἰ εχίτογ[απι Γεπιοτῖς σαραί χαλί. ΌΏπο αἀμαο 

εκ 15, αιϊ {επι ππονεπί, Παρεγ[απέ ππα{ου], Ἱπ Ῥροβε- 

ΤΙΟΓΕΠΙ πιοσηῖ ἰτουμαπίεγίς οαν]ἰαίεπι, χοβιβ] αο Ἱεηῖες 

Ἰαιὶ (επάϊηίριις Ἰη[ογή, Ἐκοπαπίατ [πε οκ 1οἱῖ8 ριυβίς 

οιθας αἶιεν ΠΠίτΙη[εσας, εχἰίη[εοις αἰίετ, αἴαπο εἶας 

ἀαίάενα, αὐϊ απίγίη[εοας εχογίῖατ, Ἱη[εγίο 1π ἵνουμαπίεγεηα 

ΓαῬ1ζπιῖοτ ες; ε]αβ ααίεπι, ηαἱ εκἰτῖηΓεοῦδ, οοπίῖπια ΘΧΙΠΗΕ, 

Η1 πτι[ου]ί παϊαγα]ε εἰἶαπι {οταπιεπ ο] Ρραδίς οσεαρασΕ, 

1π πιεάία Ἰρ[οτιιπι γεδίοπε πιεπιὈαμο[απι Πραπιεηίάπι εχἰ- 

Πεηίςς, ο 1π Ρο[ιεγιοτίθας ααἰάεπι ρα δις ἵπ Ἰάεπι πιπῖο 

ουειΠῖί, εοκεπζ]οῖ οι οαγποῇς απῇΠς 1π οινεπ πάπα. 

Μι{εα]ί Μῖ {ειπογῖς οαραῖ οἰτοπιπθσωπί, αἆ ἀπίετηα φαϊάεια 

Απια] εἰ ρεῖοτα ρτῖπιας πιυ[ου]μ5, αᾱ εΧΙεγΙα Υεχο εί Ῥο-- 
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τοῦ πρώτου µυὸς, ἔξω δὲ ἅμα καὶ ὀπίσω τοῦ λοιποί. δέ- 

κατος δὲ ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις ἐστὶ μῦς ἐκ τῶν ἔνδον μερῶν 

τοῦ μηροῦ κείµενος, ὃν ἴσως μέν τὶς καὶ 1ὴν πνήμην φή- 

σει κινεῖν, ἐναργέστατα μὲν ὅλον εἴσω προσάγεὶ τὸν μηρόν. 

ὄλίγον ὃ᾽ ὕστερον ὁποῖός τίς ἐστι διηγήσοµαι, μετὰ τῶν 
κινούντων τὴν κατὰ γόνυ διάρθρωσιν, ἐπειδὴ σὺν αὐτοῖς 

εέτακται. 

. ια) ’ αν ἕ 

Περὶ τῶν κινούντων τὴν κατὰ }όνυ διαρῦρωσιν, 

᾿Ἠννέα μύες εἰσὶν οἳ τὴν κατὰ γόνυ κινοῖντες διάρ- 

ὥρωσιν, οὐχ ὡς ὃ -«Ίύκος οἴειαι δέκα σὺν πολλυῖς καὶ ἄλ-- 

λοις ἀνατομικοῖς ἀνδράσιν, ἄγνοών ἕνα μῦν ὅλον, ὑπὲρ οὗ 
Χελευταῖον ποιήσοµαι τὸν λύγον, ἐξαπαιώμενος ὑπό τε τοῦ 

καθήκοντος εἰς τὸν ἐνεὸς τοῦ γόνατος κόνδυλον τοῦ μηροῦ" 

καὶ προσέτι τοῦ µιεγίστου τοῦ κατ αὐτὸν μυὸς τοῦ τὴν ἕν- 

ὃον ἅπασαν αὐτοῦ χώραν κατέιληφότος, ἐπιλαμβάνοντος δὲ 

Καὶ τῆς ὄπισδεν οὐκ ὀλίγον. ἆλλ᾽ οὗτός γε οὐ µόνον οὐκ 
ἐμφύεται τῷ τῆς κνήµης ὁστῷ, δέον ἐμφύεσδαί γὲ πάντως 

Πετίογα αἶτεν. Ὠεεϊπιάς Νεγο π]ίγα πιεπιογαῖο πηιι[οα] 8 

οὐ Ππίεγηῖς Γεπιοτῖς ρατίίριις Ἰοσαίᾳθ, 416 αωἹερίοτα Γος- 

ἰα[ῆς εἰ Πρίαπι πἹονετε α[Πγπιαδῖε, ονϊἀεμ[μπιο οεΓίε ἴο- 

τάπα ΓεπιΙς Ἰπίτοτίαπι αἀάιιοῖί, Ύεταπι ΡρασΙο πιοςκ ϱα[1δ- 

ΏαΠΙ Ἰ]ο πππ[ου]ας ΠΕ, ἵπ πια[οαἰἸοτάπι ρεπα (εατ[ιοι]αίίο-- 

πεια ππονεπῖααι επαγγαίἹοπε, οαααπάοφυϊάεπι ἀπίες εοτάπα 

ΏΠΠεΓΙΠΙ τεροπαίασ, ἀεο]αταβ]πηὰδ. 

Τε πι εμ]ὲς δει ἀεαγιϊομίαείοπεπι πιουεπείδας. 

Ίνονεπα πιι[οα]Ι Γαπξ, ασ ἀεατιοι]αίίοπεπι, ας ἴπ 

δεπα ε{ἲ, πιογεηῖ, Ἰοἳ ἀεσεπι, αἀεπιαάπιοάαπι Έγειςδ ἅπα 

εσαι ρ]ειῖσαε αἰῑῖς ἀῑ[Πεοείοτίρας εχἰβΙπιαραί, παπι τη 
Γοαἱήπι Ἰσιοταίς ἰοίμπὰ, ἆε 4ο ροβτθπιο ἀῑοίατας [απ ᾽ ᾳ Ρ 

ἨΙππχυπα {μπι αὐ εο ἀεοερίας ππα[οι]ο, ααϊ αἆ πίεγηαπα 

{επιοσῖς οοπάγ]ααπι αἆ σεπα ἀε[οεματί, ἃ ΙΠΑΣΙΠΙΟ εἴαπι 

ἴ]]ο {επιονΙ6 πωα{οιι]ο, αμῖ ἴοίαμι ΠΠΙΕΥΠάΠΙ τεβίοπεπα Βπι]- 

4µε ροβεγῖοχῖ ποι ματαπι οοσαραί. επ Ἠϊὸο ἨΟΝ {[ο-- 

Ίαπι ποια Ἱπ[επίας ΠἨρίαρ οί (οαπι ἴαπιεα οπιηῖπο 1Π{εΓὶ 
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εἴπερ πινήσειν αὐτὴν ἔμελλεν, ἆλλ᾽ οὐδὲ τοῖς κατὰ τὴν διάρ- 

Όρωσιν συνδέσµοις, . ὡς ἔνιοι τῶν ἀμυδράν τινα κἰνησιν 

ἑργαζομένων μυών. αἳ μὲν γῶρ σφοδραὶ κινήσεις πᾶσαι 

ὑπερβαινόντων τὲ τὰς διαρθρώσεις ἐμφυομένων τε τοῖς έφε- 

Ἑηῆς βύλοις αποτελοῦιται, μικρὸν δὲ τι συγἐπιλαμβάνουσιν 
αυταις αἳ τῶν εἰς τοὺς συνδέσμους ἐμβαλλόντων, αλλ ὅ γε 

μέγιστος τῶν κατὰ τὸν μηρὸν μυών οἱκ ἐμφύεται τῇ κατ 

ἄρνυ ' διαρῦρωσεε, καίιοι πλησίον αφικνούμενος αὐτῆς. εἰ 

δέ τις αὐτῶν ἐφάπτεσθαί πως λέγει τῶν συνδέσμων τῆς 
διαρθρώσεως, οὐδ' οὕτω δίκαιον ἦν ἐκείνης µόνης' ἴδιον 

ὑπολαμβάνειν τὸν μῦν τοῦτον. ἆλλ εἴπερ ἄρα κοινὸν ἆμ- 
σοτέρων τῆς ϐ᾽ ὑπερκειμένης τῆς κατ ἰσχίον καὶ τῆς νῦν 

ἡμῖν προκειµένης. τὴν μὲν γὰρ κατ ἰσχίον ἐναργῶς καὶ 

σφοδρώς  μινεῖν ὡς ἂν τὴν ἔκφυσιν ἐξ ὅλου τοῦ τῆς ἥβης 

ὁστοῦ πεποιηµένος καὶ τὴν κατάφισιν εἰς ὅλον τὸν µηρόν. 

ἡ δὲ κατὰ γύνυ κίνησις εἴπερ καὶ ἦν, αἆμυδρά τις ἂν ἦν 

παντώπασιν, ὡς ἂν ὑπ ἐλαχίστων λαβών ἐπιτελουμένη.. περὶ 

1. Ἱια 1ερ. Όοσχ, Ρτο Ματάργευν 

ἀερετεῖ, ΠΠ Πρίαπι πιοίητις ε{[Γε!), Γεᾷ πα 1ρ[ς εἰῖαπι, ᾳπαθ 
απ ἀεατιοι]αίίοπε [απ Ἱδαπιεωί], οπεπιαπιοάμπι. ΠΟΠ- 

πυ] 1 εκ. 16 πιπ[ομ]ῖ {ποεγε [ο]εμῖν απ. οῬ[ομχαπι 4πεΠ- 

ἆαπι πποίαπι ε[Ποίαπῖε, Ὑεμεπεηίε επ] πιοίΙοηεδ. ππὶ- 

γεγίαε, πιι[ οι] ἀεατιϊομ]αίίοπεπι ρταείετρτεί[ῃς, [αοσεάει- 

ΌΏφιαε πιεηῃγο. 1Π[ετί]δ ρετΠοΙΠ ΓΗΣ; Ῥάχγας Υετο αδῖ πη- 

{ει 1π Πβαπιεπία Ἱπβραπίατ. Ῥδεά αι 1Πίες οπιπες {ε- 

πιον]ς πιυ[ειι]ο πιαχῖπια5 ε[, πε Ἱαηααπι δεπα ἀεαγ[]οσία- 

Πουί ΠηΓετίας, απαπηνῖς Ργοκίπιε α αρ[απι αοοεᾷοῖ, Οιοά[ 

απῖς ᾳποφαο πιοάο αΏ Ἰου πιη[επ]ο ἀεατιςιμ]α]ομ]δ-]]μα-- 

πιθηία αἰίτηδΙ ἀῑσαί πεο Πία ρτοῇεοίο αε(ππι Πἱ [α[ρίσατί 

]]ας ἀμπιίαχαί ἀεατομ]αἰ]ομῖς {ρ[απι ε[[ε ρτορτίααι, [εὰ 

εετίε απιραγαπι ΟΟΠΙΠΙΙΠΕΠΙ, [αρεγίοτῖς 1πᾳιιαπα, α1άε. 1π 

οοκεπάῖσςε εἰ ρταε[εηΙῖ 1115, α1ιαε 1π Ρεπίι επ. ΊΝαπι 

οοχκεηαἰοῖς ἀεατ]ομ]αίϊοπεπα ενἰἀεπίεν, Υε]λεπιεμΙετᾳε Π]ο-- 

ψεῖ, «ιἱρρε αιἱ εκοτίααι εκ ἰοίο ρυιδῖ οε οἱ Ιη[εγ1ο-- 

πθπα 1π {ο ίσα {επἩχ πιολία5 εἴι. Μοβο γετο, 4παε 1 

σεπα ε{ἴι, { [αμε υ]]α εἴ, ο,[οιγα οεγίε ΟΠΙΠΙΠΟ ε{ῖ, α1ΙΙ-- 

.-. 
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μὲν δὴ τοῦ μεγίστου τῶν κατὼ τὸν μηρὺν μυῶν ἱκανὰ καὶ 
ταῦτα. απών ὃ᾽ ἄλλων πρῶτος ἐπιπολῆς ἐστιν ὁ σεενύτατός 

τε καὶ μµακρύτατος τὴν μὲν ἄνωθεν ἔμφυσιν ἐκ µέσης τῆς 
ὀρθίας ῥάχέως τοῦ τῆς λαγόνος ὁστοῦ πεποιηµένος. διὰ 

δὲ τῶν ἔνδον τοῦ μηροῦ φερόµενος ἐπὲ τὸ γύνυ, κανταῦθα 
καταφυόµενος εἰς τὸ καλούμενον αἀντικγήμιον οὐ μετὰ πολὺ 
τῆς διαρθρώσεως. οὗτος μὲν οὖν κάµπτει τε ἅμα πρὸς 

τοὐκτὸς! τὴν κνήµην καὶ ἀνατείνέ πως ἐἑψηλὴν καὶ εἰς 

τοῦτ ἄγει τὸ σχῆμα τὸ σκέλος σύμπαν, ἐν οἵῳ µόλιστα 

καθίσταται µαλαττόντων ἡμῶν αὐτὸ καθ ἑτέρου. ὁ δ᾽ 

ἐφεξῆς τούὐιῷ τὴν ἔμφυσιν ἔχων εἰς τὸ τῆς κγήµης ὁὀστοῦν 
οὐ διὼ σαρκώδους πέρατος ὧφ τὸ πρότερον, αλλὰ δια -τὲ- 
νοντος θέμα πλατέος. ἄργεταυ μὲν ἐκ τῶν τῆς ἥβης ὁστώῶν, 

παταφύεται δὲ εἰς αὐτὸ μάλιστα τὸ αἀντικνήμιονι ἔσω καὶ 

αὐτὸς ἐπιστρέφων τὴν κνήµην μετὰ τῆς ἐπὶ τὸ ὄρθιον ἄνα- 

τάσεως. ὁ ὃ᾽ ὡς τὸ πολὺ μὲν ἐκ τῶν ἔνδον μερῶν, ἐνίοτε 

δὲ βραχὺ τοῦ προειρηµένου κατωτέρω, συνεχὴς αὐτῷ μῦς 

4. 9ο 1εσίτ Όοσς. Ρτο τοῦντὸς. 

ἀοαυϊάεαι α πηπ]πιϊς -αΠ[Ι5: ρεγηρίϊίαγ. ΄ Ψετυπα Ίπες ἆε πι8-- 

κΙπιο ππη/{ου]ο΄ {επιοτίς Γα{Ποϊαπί, Ἐκ ας ααἴεπι πιπ/[ομ]]ς 

Ῥτΐπιας π Γαρεγβοῖα ε[ι απσι[(Ππιας Ἱοπρί/πηαδ(αθ, οκ 

ππεᾶία 4ο τεεία ο[ῃς ἴαπι Ερῖπα επαΐίας, αἴηιε Ῥετ 1πίε- 

τίογα Γεπιοῦί5 αἆ ΄σεπια ἀε]αίας, Ἰποαε 1π ἀῑοίαπι α{ῖ-- 

οπεπ]ῖοΠ ΠΟΠ πππ]ίο Ρροίι ἀεατ[ίοι]αοπθπι ΙΠ[ετίμς. ΄ Ηϊο 

ἀσϊέαν πιπα[οα]αθ αἆ Ιπίετίοτα βπὶ ἠρίαπα 41εοιαῖ εἰ Γωχ[απι 

1ρίαπι α]ίαια 4πομο ποάο ἰοἰΗί αἴηίε αἆ εαπι Πριγαπι 

{οΐαπι ογα5 ασίῖν Ίπ' 4πα Ρταεοίραε οοπΠΠυῖίας, εππι ηοῬ 

Γαρίρεηίες ἀρίαπι Γαρεγ αἰίετίας {επιαχ αἴ{οἱ]πῃδ, Ετοχὶ- 

ΩΙ5 Ύετο Ἱαῖο 1Π{εγΙοπεπι 1Π βίας 08 ἨΟΏ Ῥες εκἰτεπιῖ- 

ἴαϊεπι οαγποίαπι, απεπιαάπιοᾶσπι ῥρτίου, [εά Ῥετ ἴεπάίπεπα 

Ἱεηῖίες  Ἰαίπαν πιο]ίασ αἴαιο ἀΠαῖρῖι ααἶάεπι αἲὐ οίπῦας 
Ρυρῖς: ἸηΓεγίίς γεγο ἵπ Ἱρ[απι πιακ]πιε απθϊοπεπΠοῃ., Ία- 

ἱτογ[απι ἁρίίαν εἰ Πο Πλρίαπι Ἰπνεταί, 1π τεοίαπα: εἰῖαπα 

Ἱρίαπι αἰ{ο]]επάο, Οαῖ νετο Ῥ]ετυππ(αε απϊάεπι αἳὓ ἀΠίε- 

τ1οτίθας ρατίςπθ, ΠΟΠΏΠΠ(ΠΑΠΙ Υεχὸ ραπ]ο πίτα ρταεάΙοίαπα 

πιπ[οα]απι 11 οοπίπιας εχΙῇεης, ῥεν ἰεπάίπεπι {πίτες 

σΑαΙΥΝΟΣ το, ἉγΙΤΙ ΡΑΕς ΤΙ. 5 5 85 
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ὁμοίως τένοντι παταφυόµενος εἰς τὸ ἀντικγήμιον κάμτετει τὲ 

ἅμα καὶ πρὸς ποὐκτὸς ἐπιστρέφει τὴν κνήµην λοξὴν, ὥσπερ 

καὶ αὐτὸς κεῖται λοξός" ἐκφυόμενος γὰρ ἐκ τῶν κάτω -τε 

καὶ ἔξω μερών τοῦ κατ᾽ ἰσχίον ὁστοῦ, κἄπειτα διὼὸ τῶν 
ὀπίσω μερών τοῦ μηροῦ παρενεχθεὶς λοξός" εἴθ οὕτως εἰς 
τὴν διάρθρωσιν ὅλην ὑπερβὼς τὴν κατὼ γόνυ, μετ ταῦτα 

ἐπιστρέφεταυ πρὸς τοὐκτὸς ἐμφύεταί τε λοξὸς ἐπὶ τὸ τῆς 

κνήµης ἄσαρκον ὃ δὴ ἀντικνήμιον ὀνομάδεται. Ἰούτῳ τῷ 

μυὶ συνεχῆ τὴν ἔκφυσιν ἔχοντες ἄλλοι τρεῖς εἰσι µύες' ὁ 

μὲν ἐκ τῶν έξω μερών σκέλους . εὔρωστος ἑκανώς, ὅστες 
παὶ διὰ τῶν ἐκτὸς τοῦ μηροῦ έξωθεν καταφερύμενιος ἐμφύξ- 

ται μετὰ τὸ γόνυ τοῖς ἔξω µέρεσι τῆς κνήµης, ἰσχνῷ καὶ 

πλατειὶ πἑρατι σαρκώδει πρὸς τοὐκτὸς ἐπιστρέφων αυτῆν, 

οἳ δὲ λοιποὶ δύο τὴν μὲν ἄνωθεν ἀρχὴν ἐκ τῶν ἔνδον µξ- 
θῶν ἔχουσι τών προειρήμένων δυοιν έφεξης, «ὡς εἶναι τὰς 

τέσσαρας ἐκφύσεις αλλήλαις ὁμιλούσας ἐκ τῶν ἔμιπροσθίων 

μερῶν τῆς βάσεως ἐμφυομένας τοῦ κατ ἰσχίον ὁστοῦ. κά- 

4. Ἠαεο νοκ ε πιαχγβρῖηπο αἀάῑια εἴ. 

ἵπ αποπειηῖοα Ππ[εγίας, Πεοιτί πια] αἴηαε αἆ εκίεγίογα 

Ἰπνογῆί Πρίαπ οῬ]φαε, αιαεπιβάπιοάσπα εἰ 1ρ[ε: οΡΗ(πας 

Ἰοσαίατ. Ἴναπι εκ 1ΠΓεγΠῖς εχίθγηίσᾳαθ ο] οοχεπάϊοῖς 

Ρατιρας επαίις ἆο ἀεϊπάε ρεν ρο[ιετίογες Γεμιοχῖθ Ρατίε5 

οῬ]ααε εχροττεοἰᾳς, πιοχ(ὺε ἰοίαπι 6επα ἀεατιοσ]αίίοπεπι 

Ρταεϊετστε[ας, π 1πΐεσίοχα ἵαπάεπα Ἱπνετηίαχ, οΡφααδᾳαε 

ἵπ εαπι Πρίαε Ῥατίεπι, ΈΎ1αθ εχοανηῖς υίας, οπαδπα [απο 

ΔΠ[ϊοπεπιίοη αρρε]ίαηί, ἀπ[ογίίας, ιο πιι[ου]ο σοΠΙΙπεΠ-- 

ἔεπι εχοτίαπα ο ϊπεηί {τες αλ πια[οι], Αἰίες ααϊάεια 

α, εκίενιοτίρας ρατΗβας ναίάας αἀπιοάμπι, 9 αἱ [απε εἲ ρες 

εσίεγπας {επιοσῖς ρατίες εχἰτίη[εοιις ἀε]αίας, Ἱπῖτα σεπα 1π 

εχίείηπας ἠὐίαε Ῥατίες εχίτιηΓεοιθ ἀε]αίᾳς, Ἱπίτα σεπα 1Π 

εκίεσπας Ερίαε Ρατίες Ιαΐο ᾳυαοϊ]Ίααε Ώπε σαχΠο[ο απ[ετί-- 

έαςς εκίτογίαπι 1ρίαπι Ἰηγετίεις; τεμαιῖ νετο ἆπο Γαρε- 

τοζεπι απίάεπι οτἱρίπεπι εκ Ιπίεγη]ς τἐρίοπίβα8, 4ααε Ώ-- 

Ρε ἀῑοιῖς ἁπαῦις Ρρτοχίπιᾶε Γαπί, πιοἨυηίας, Πα, πί φὰα- 
μου εχοτίᾳς Ἠαῖπο ΠΡΙ οοπφτεὀεηίε ἆο Ρτοκϊπιϊ Πέ, 

απῖ εκ ρτὶοτίθις ραγίρας Ῥα[ς ο[ῇ]ς οοκεμα]ἰοῖς εκοπϊαπίαν. 
' 
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Θήκουσε δὲ ὁ μὲν ἐφεξῆς τῶν προειρηµένων δυοῖν, ὅσπερ καὶ 

τὴν χρόαν εὑρίσκεται τοὐπίπαν πελιδνὸς εἰ τὸ τῆς κνήμης 
ἔνδον οὐ πολὶ τῆς διαρθρώσεως κάµπτων τε ἅμα " καὶ πρὸς 
τοὐκτὸς ἐπιστρέφων αὐτὴν διὼ τένοντος ρέμα στρογγύλουν 

ὁ ὃδ᾽ οὗ πάλιν ἐφεξῆς τῶνδε τοῖς ἔνδον µέρεσι τοῦ μηροῦ 

τοῖς πρὸ τῆς κατὰ γόνυ διαρθρώσεως ἐμφύεται µέχρυ τοῦ 
κονδύλου τοῦ ἐκτὸς, ὅδεν καὶ ὁ ἕτερος τῶν κατὰ τὴν γα- 
στροκνηµίαν ἐκπέφυκε μυῶν, ᾧ καὶ αὐτῷ συνεπιφιόµενος ὁ 

προκείµενος ἐν. τῷ λόγῳ μῦς συνεπισπᾶται δι ἐκείνου βραχύ 

τι τὴν κνήµην ἐπὶ τὰ ἔνδον µέρη καὶ μαλιστα ὅταν κατὲ- 

σκληθυμένουι τυγχάνουσιν ὄντες, οὗτος ὁ μῦς ἔσω τὲ ἅμα 

καὶ ἐπ᾽ ὀλίγον ὀπίσω τὸν μηρὸν ἄγει. δέκατον αὐτὸν ονό-' 
µασα κών κινούντων τὸ κατ᾽ ἰσχίον ἄρθρον. ἀνεβαλλόμην: 

δὲ τὴν διδασκαλίαν ποιήσασθαι τῆς ὅλης φύσεως αὐτοῦ μὲ- 

τὰ τῶν. κινούντων τὴν πατὸ γόνυ διάρθρωσιν, ἐπειδὴ σὺν 
αὐτοῖς τέτακται, ὑπὲρ οὗ πρόσθεν αὐτάρκως διῆλθεν”. ' οἳ 

δὲ ὑπόλοιποι τρεῖς μύες τῶν κατὰ τὸν μηρὸν οἳ πρὀσθιου. 
τὴν κατὰ }όνυ : διάρθρωσεν  ἐκτείνουσιν οἱ μὲν ἐπιπολῆς. 

4. Όοστεοί. 1Π ΙΠΔΥΡ. Κάµπτων τε ἀλλὰ καὶ. 9. Τετοα ὑπὲρ 

οὗ ---- δε) Φον εκριποῖα [απί α Γεοιπάβ ΠιαΠ. 

ΕΒενεπῖυπί ααἴεπη αἶτετ απἰάεπι ρταεά]οίῖ ἆπορας ρτοχίπις, 

αἱ [Π8 πιαχίπια εκ Ῥατίο οοἼοτο Πνίάας Ἰπψεπίίας, ἴπ 

Ἱπίεππαπι Ηδίαε τεβίοπεπα ιά ππα]ίο Ροῇ: ἀεατσα]α[ίοπεπα 

π[οττέαχ υ[ηιο αἆ εκίειπηπα οοπάγ]απι, ππἀάε εί πιυ[οι- 

Ίοχαπι 1π Ρο[ιετιονῖ οαγποία ἰῑρίαε ῥρατίε (σαβγοοπεπιῖα) 

οοἱ]οσθίογαπα α]ίεν επα[οίίας, ποσα εἰῖαπι πηπ[ου]αςδ, ἆε 

Ύπο ηαπο εἀι[ζεγο, απ[ετίίας, ΠρίαπΊᾳπο Ῥετ 1λάαι ποππΙλμιὶ 

αά ΙΠΙετηΣς Ῥατίες βπιυ] {γα]ίε, Ῥταεοίραεφπε οµπα ΡΓαῬ- 

ἀπταα 1ρΠ {πετίης, Ἠϊο ππα[οα]ας Ππίτοτίαπι πια] εἰ Ῥα- 

τΏπΏρεσ εκἰτοτίαπι αφῖῖ {επιτ. Ἠππο ραπ πια[οαίαπα 

{αρεχίας ἀπίευ οοχεπά]οῖ ατἰ]ο]ππη Ἠπογεπίες ἀθείπηαπα 

ποπ ]μανΙ, ἀοοίγΙπαπιηε ασ ΙΠ[ΗΠ(αἱἴοπεπι ἆ4θ ππϊγετία εις 

πδίηγα ἱταάετε Ἠποιςααε ἀ1[α, πίτες πππ[ςμ]ος σοµιι ἆθ- 

αγἰοι]αοπεπα  πιογεπίε», Ἑ ἆε 4ο [αρεσίας αριηάε Ρετ- 

Παοίανι. Βε]ιᾳαὶ νετο (τες {επιοτῖδ πιπ{[οα] απίετίοἕθς 

επι ἀεατί]ομ]αίίοπειη οχἰεπάπηϊ. Όπο αϊάεπι ἵπ [πρες- 

ὧςθς 9 
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εὔρωστου δύο τελευτῶσιν εἰς ἰσχυρὸν τένοντα πλατὺν, ὃς 
ἐμφυόμενός τὲ καὶ περιφυόµενος ἅπαντι τῷ τῆς ἐπιγονατί- 

ὃος ὁὀστῷ προέρχεταυ µέχρι τῆς κνήµης ἐμφυόμενος αὐτοῖς 

τοῖς προσθίοις. ὁ δ᾽ ὑπὸ τούτοις κατακεκρυμµένος εἴς τὲ 

τὴν ἀρχὴν ἐμφύεταυ τῆς ἐπιγονατίδος καὶ τοῖς περὶ τὴν. 

διάρθρωσιν ἐπιφύεται συνδέσµοις. οὐ νευρώδης ὥσπερ οἳ 

προξιρηµένου τὸ πέραςφ, αλλὰ κατὼ μὲν τὸ πρόσθια, σαρ- 

κώδης δὲ κατὰ τὰ ἔνδον ποιούµενος καὶ γὰρ διπλοῖς σα-- 

σώς ἐστι καὶ ἔγωγε αὐτὸν οὐχ ἕνα μῦν, ἀλλὰ δύο μᾶλλον 
ἐτιθέμην. εὖ μὲ τὸ «διαφέρεσθαι . ταῖς τῶν πρεσβυτέρων 

διδασκαλίαις ἐφυλαττόμην, ἔνθα μὴ μέγα τι τὸ ἀναγκάρον 
ἐστίν αἳ ὃ᾽ αἀρχαὶ τῶν προσθίων μυών τούτων τἐσσαρές 

εἰσι τὸν ἀριθμόν" 1 μέν τις ἐκ τῆς ἀνάντου ῥάχεως: τοῦ 

τῆς λαγόνος ὁστοῦ τὴν ἔκφυσεν ἔχουσα κατωτέρω τοῦ πρώ- 

του. πάντων λεχθέντος τοῦ στενοῦ, 13 δέ τις ἀπὸ τὼν ἔξω 

μερών τοῦ μηροῦ κατ᾽ αὐτὸν μάλιστα τὸν γλουτόν. αὕτη 
μὲν οὖν ἡᾗ κεφαλὴ τὸν µέγιστον τῶν. προοθίἰων ἀπογεννῷ 
μυών, ἅπασαν τὴν ἐπτὸς χώραν κατειληφότα τοῦ μηροῦ. 'ἡ 

. 

ΠοῖΙε ΠΙ, να], Ἱπ τοβραΠαπι ἃο Ἰαΐππι βπῖαπῖ {επάίπεπι, 

αιϊ ἹΠπ[ετίας ἴπ οχΡεπι(αε αἀπαίας παπϊνετίο Ραϊε]ιαε ο[Ι 

υίᾳαε αἆ Πρίαπι Ῥτορτεάίατ, Ῥγιοτῖραθ ε]αδ ραγίθας Γείε 

1Π/{εΓεΠς,  Οαῖ νετο [αρίας οβρ]τε[οιί, ἵπ ραίΐε]]αε Ρτϊπο- 

ρίσπα αη[εγίίας, Ισαπιοτίῖδηἁε, 4αθ οἶγοα ἀεαγ[ομ]αίίοπεπα 

{απΐες Ἰπ]αεγε[οϊί αἴφαε 1π οεχἰγοπ]ἰαίο φιῖάεπι ποπ Ποπ 

Ρταεάἰοῖῖ, πεγνο[ας εχΙβῖῖ, Γεὰ ἵπ ργίοτίθας ρα ίρας, ἵπ 

“ἀπίθγΙογΙΏα5 νεΓο οαγηοίας, ἀπριεκ επἶπι ε[Π, Αίαᾳπε εσο 

Ἠαπο πο τιπίουπα πηι[ου]απα, Γεά ἆπον Ροίίης ρο[αϊ[επι, 

η] απῖμΙ αἲ απίϊᾳαογαπι ἀοοίτίπα ἀϊ[οτερατε, αδὈί πιασηᾶ 

πηο ΠΟΠ οοσογεῖ πεοε[]ίας, Ργαεσαν]{επι. ΑπίΕΤΙΟΓΙΠΙ Υεγο 

Ἠογαπι πιι[οα]ογαπι ργ]ποῖρία ϱΙΙΔίΠΟΣ ΏΜΠΙΕΤΟ Γαηῖ, αἴᾳαθ 

α]]πά εκ αοο]ῖνί αἀ[οεπάεπίεαιε {[ρίπα οι {παπι πίτα 

ευ ππα[οπ]απα απσαβαπι, απὶ Ῥτίπιὰας οπιηῖ]απι ἀῑοίας εἴι, 

εχοτίἁσ; αμά αὖ οεκίεγηῖ {επιοτὶ ρατίῖρας Γεοππάατο 

ἀρίαπι Ῥταεοῖριε Ἠαίεπ. Ἠοο Ἰρίίατ σαριί ππαχκῖπιηπι ος 

απίετίοτΊρας πιμ/[ου]ααι σἱραῖί, ααῖ πϊνγεγίαπι εχκίεγΙογεΠι 
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προειρηµένη δὲ τὸν τῶν ἄλλων μὲν µείδοναι τούτου δὲ ἡτ- 

τονά πως τὸ μέγεθος ἅπασαν καὶ τοῦτον κατειληφύτα τὴν 
προσθίαν χώραν τοῦ. μηροῦ καὶ τι καὶ τῆς ἔνδον. ἔρχον- 

ται δὲ εἰς ταὐτὸν ἀλλήλοις οἱ δύο μύες οὗτου καὶ μίαν ὤπο- 

νεύρωσεν ἐργάζονται. καθήκουσι δὲ, ὡς εἴρηται, πρόσθεν 

εὐς τὸ τῆς ἐπιγονατίδος ὁστοῦν, ὁ ὃ᾽ ὑποχείμενος αὐτοῖς 

μῖς διπλοῖς ὁ περιφυύµενος τῷ μηρῷ τὴν μὲν ἑτέραν τῶν 

κεφαλῶν ἁπτομένην ἔχει τῆς τὲ πρώτης ἐκφύσέως τοῦ µεὲ- 

γάλου τροχανιῆρος καὶ τοῦ καιὼ τὴν κεφαλὴν αὐχένος τοῦ 
μηροῦ, τὴ» ὃ ἑτέραν ἐκ τῶν ταύτης κάτω μερών ἐκ τῆς 

προσθίου χώρας ἐκφτομένην τῶν μηρῶν, καθήκει ὃ᾽ αὐτὴ 

μὲν ακριβώς εὐθεῖα διὰ τῶν προσθίων τοῦ μηροῦ µέχρι 

τῆς .ἐπιγονατίδος ὕλη σαρκώδης μὲν οὖσα". ἡ δὲ ἑτέρα ἡ 

ἄνωδεν ἀρχομένη τὸ πέρας ὑἡμενῶδες ἠργασομένη κατὰ τὴν 
ἐνεὸρ κεφαλὴν τοῦ μηροῦ τελευτῷ. διὸ καὶ πολὺ μᾶλλον ἂν 

οὗτοι: δύο μύες ὀνομάξονται ἢ οἳ τὸν ἕνα τένοντα γεννώγ- 
τες. οὗτοι μὲν οὖν ἅπαντες οἳ εἰρημένου μύες ἄνωῦθεν κα- 
ταφερόµενου διὼ ποῦ μηροῦ καὶ τὴν κατὰ γόνυ διάρθρωσιν 

Ρειπογῖς τερίοπετα οοούραξ, Οποά γετο παπο ρεὰς ἀῑοίαπι 

ει, ππι[οα]αίω Ἰοεί Ίου 1ρίο ᾳποφιοϊποάο ταϊποχθΠι, 8118 

Ίαππεα πιαρηϊίπάϊῖπε ρταπάίοχεπα ρὶρπῖέ, ᾳπ1ρρε απὶ ἰοίαια 

Ρτίογεπα {επιοχῖς . τερίοπεια, ποπηϊμι]άπε εἰἴαπι Ππιεγιοσϊς 

οοειραί. ἴπ Ἰάεπι νετο ἆπο Πῖ πια[ου]ῖ οοεπηξ, ππαππφαθ 

βροπευχοίπ εΠιείαπῖ αἴαπε (αἲ αηίε ἀῑοίαπι ε[) 1π ρᾶ- 

{ε]]αε ο» ἀενεπίαπι. ΄ Μα[ου]αθ νετο 1ῑ]ε ῬΡ]πάςς ἄαπρ]εστε 

1ρ09 [αρ]εοίας, απῖ {επιογί Ίπ οτῬεπι αἀπα[οιίωτ, αλίεταπι 

αυἶάεπι οπρυῖ οΡίϊπεί, ᾳποᾷ ΡεηυΠι ππαρηϊ ἴγουλαπίετϊα 

Ρτοσε(ζαπι οεγνίοεπι(ε οαρῖῖ {επποτ]θ τεσίοπεπι Ἱπίτα π- 

Ρεν ἀῑοίαπι επα[οῖίμς, αἴφαε Ἠοο 1ρ[απι εχαοῖε τεοίαπη Ῥες 

Ρτίοτες {επιοτῖδ Ῥρατίες αἆ Ραίε]]απι µ[ααε ἀενεπῖί, ἰοΐίαπι 

οατηοίαπα Ῥετπιβπεηθ,. ΑΠετ"πα νετο, αποᾷ [πρεσπε 1πΠοὶ- 

Ρε, εκιτεπηίαίεπι πιεπρταποίαπω ε[Ποίεπς 1π ΙπίεγπΗΙη {8-- 

πιοτῖθ οαριΐ ἀεβπίε Οιπαπποῦτεπι Ἰϊ πηπ]ίο πιαρὶς ἀπο 

πιυ[ου] οεπ[επίας «παπι 11, ααἱ απωπι εβοϊαπί. Ῥταε- 

άσε ΕΥΡΟ ΟΠΙΠΕΦ ποι[ου]1  ἀε[αρει ρε; ἔεπατ ἀε[οεπάεπίεν 
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κινοῦντες, . ὧς μὲν ἐγῶ φΏμι, δικαιότερον ἂν ἐννέα ῥηθεῖεν, 

ἵνα δὲ μὴ δοκώμὲν ἐπὶ μικροῖς  διαφέρεσθαι πρὸς τοὺς 

πρεσβυτέρους ἡμῶν ανατομικοὺς, ὀκεώ. µμικρὸς δέ τις ἄλ- 

λος μῦς ἐγκατακέκρυπται τῇ διαρθρώσει κατ αὐτὴν τὴν 

ἰγνύαν σύνδεσμον ἔχων τὴν κἐφαλὴν ἰσχυρὰν καὶ σερογγύ- 
λον ἐκπεφυκότα κατὼ τὸν ἔξω κὀνδυλον τοῦ μιηροῖ. καθήκευ 

δὲ οὗτος εἰς τὸ τῆς κνήµης ὀσεοῦν λοξός πως μᾶλλον διὼ 

τῶν ὀπίσω μερῶν ἐποχούμενος τῇ διαρθρώσευ κάμπτειν αὐ-- 

τὴν πεφυκώς. : 

Περὶ τῶν κατὼ τὴν κνήµην ἐφ ὧν ὅ τὲ ποῖς ὕλος καὶ οἱ 

δάκτυλοι κινοῦνται. 

Τεσσαρέσκαίδεκα μύες ἐν κύκλῳ περίκεινται τῇ «νήμη" 
ἑπτω μὲν ἐκ τῶν ὀπίσω μερών, «ἑπτὼ δὲ. ἐκ τῶν πρόσω». 
διῶ τέ δὲ ὀκτω νοµίζουσιν αὐτοὺς ὑπάρχειν οἱ μάλιστα. ακρι-- 
βῶς τὰ τοιαῦτα δοξάζοντες ἐν ταῖς  ἀνατομικαῖς ἐγχειρήσεσε 

λέγεται. τῶν μὲν οὖν ὀπίσω τῆς κνήµης τἐταγμένων μυών 

οἱ. τρεῖς. μὲν εἰς τὸ τῆς πιέρνης ὁστοῦν τελευτῶσιν, οἱ δὲ 
. 

5επίαπε ἀεατιοπ]αίίοπεπα πιονεηίεδ, πί ερο απϊάεαι εχῖ-- 

Βαπιο, τεςίῖμς. αίης πογεπι. ἀΙοετεπίπτ. Αἲ Ώε ἵπ. πιηὰ-ί 

Π]]9 τερις αἳ.. απΗφαἶςδ, απαἰοπαῖοῖδ. «Ι[οτερακα:. πἰάεαπιας, 

οοίο ἀἴοαηίπτ.  «Ῥατνηδ. γετο . απϊάαπι α)1ᾳ5. πζομ]ας. [18 

ἀεαν[1ομ]α{ίοπε ἀείε[οῖί 1π. ἀρίο. ρορµΐε, «Ιβαπεπίαπι. µα- 

Ῥεης οαρίίε γαµάσπι αο ἴ6γεδ, απο ρτορε εκίεγπιΠα {επιο- 

χ]5 οοµάγ]απι επα[ο]ίατ. Εενεμαί Πίο πιι[οπ]15 1η µδίαε 

ον, οὐμαιιης αποάαπιΏιοἆο πηαβίδ Ῥετ Ρο[ιετίογεδ Ῥαγίε 

4εασιομ]αἰϊοπῖ [αροσνεσίδ, αἆ Ἱρίαπι Πεοἰεπάαπι παϊις. 

Ρε πιμ{εμἰς φμὶ ἵπ εἰδία {μπε α ομίδμς ἐπ ἐοιμς δει, 

έμπα ἀἰριί ππουεπιµΠΓ. | 

Οπαἰπογάοεῖπι πια[ομ]ί δίας  μ. οιβοήι οἱ γοι}] εοἰ1 

{απε, {Περίεπι εκ Ρο[Πετίοσίβας. ραχίίρις εἰ Γερίεπι αῖ εκ 

Ργιοτίρµ». ας αμίεπι ουῖ {αμα παρ βοεμχβίθΘ Ῥεγρεή- 

ἀαπί, οοἱο ἀρίος εἴε εχι[ἠαιατίαξ, Ίπ αἀαμπ]βχαΠοπίριφ 

απαἰομιὶοῖς ἀῑοϊίατ... 1βιίας εκ 115, αιὶ ἴπ. ρο[ετίογς. ρατῖθ 

Πα: [ωαὲ πια {οα]], ἴχες {π οα]οααςί ο Πααμί, ἴκες. αἰά μπι 
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τρεῖς τοις δακτίλους κάµπτουσι καὶ τὴν' διάρθρωσιν ὅλου 
τοῦ ποδὸς, ὁ ὃδ᾽ ἕβδομος εἰς τένοντα τελευτήσας ὑποφύεταυ 

τῷ ψιλῷ καὶ ἀσάρκῳ τοῦ ποδὺς ἅπανιε πλατυνύμενοο. τῶν 
μὲν οὖν εἰς τὴν πτέρναν ἐμφυομένων. οἳ δύο μὲν απὸ τῶν 

ὀπίσω μερών ἐκπεφύκασι τῶν ἐνταῦθα τοῦ μηροῦ κεφαλών, 

ὁ τρἰιος δὲ ὑποκείμενος αὐτοῖς ἐκ τοῦ τῆς περόνης ' ὁστοῦ 

κατ αὐτὴν τὴν κορυφήν' οὗτος μὲν δὴ σαρκώδης ἄχρι πέ- 

ϱατος μένει καθήκων Ὀπὶ τὸ τῆς πτέρνης ὁστοῦν ὄπισθεν, 

οἱ δύο δὲ ὅταν εἰς ταυτὸν αλλήλοις ἀφίκωνται καὶ διεξέλ-- 

Όωσυ τὴν καλουμένην 'γαστροκνηχιίαν τένοντα γεννήσαντες 

εὔρωστον ἐμφύονται ὃι αὐιοῦ τῷ. πέρατι τῆς πτέρνης ἐφε- 

ξῆς τῇ προειρημένῃ καιαφτσει τῇ σαρκώδει τοῦ τῆς περό- 

γης ἐκπεφυκότος. μυός.  ἄλλος δὲ τέταρτος μῦς τὴν αὐτὴν. 

μὲν ἔγει κορυφὴν Δατέρῳ τῶν προειρηµένων. μυῶν τῷ κατὰ. 

τὸν ἔξω κύνδυλον  ἐμφυομένῳ τοῦ μηροῦ, κατὰ δὲ τὴν γα- 

στροµνηµίαν αποχωρίδεται, σαφώς αυτοῦ καὶ τελευτήσας εἰς 
εὐρύτατον τένοντα”. πρῶτον μὲν ὑποτείνεται τῷ τῆς πτέρνης 

4. ἴἵαπ οοἆ, πτέρνης. 

ἀῑπιίιος ἔππι ἴο[]η5΄ ρεᾷῖς ἀοεατ[τει]αίίοπεια Πεοἰαπίς, δεριῖ-- 

πια ἵπ Γεπβίπεπι Απίεπα, ΓαΏ ππάα εκοαγπεηε Ιόία ροφἱς' 

Ρατίο πι Ἰαπάίπεσι εσχραπ[ας Ππ[ετίαν.  Έοτααι σα, 

ααῖ Ἱπ οα]σαπειιπα Ἱπβεγαπίας, ἆπο α- ΡροβεεΙοτΙΡαδ ραχδιας' 

οαρίέαπα «Γεπιουῖς 1ο οχἰβεπίῖαπι εχοτίαπίωχ; έγιμβ πεχο' 

1ρΗί: [αρ]θείας εκ Πρα]αο οβε ἵπ' Τρίο: νετίῖοε οχοσίπη; Ίμα-- 

μαι, Ηίο πω[οα]ας αἲ Ππεπι [ας οαΓΠο/(ι5: Ρρετάμναί, ὑπ 

σα]σαπεῖ ο5 Ἰπ Ῥο[ετίογε Ρατίε ἀε[οεπάεῃς.. Ώιο Υετο Ρο[ί-. 

αὔαπι 1π υπήπαι Ρεγνεπετ]ηῖ 4ο νοοαίαπι σα[τοσηειιΙο: 

«Ρταείεγστε[ι Γαοτίπε, ἐεπάίπεπι να] μπα οἰσπεπίες, σα]σᾶ- 

πεί {41 Ἱπ[ετυπίιιγ, Ρτοχίπιε ᾿ρταεβτοίαε 1Π[εσ]οΠῖ οαγΠο([αε 

πια[οα]1 πΗμς, αὐϊ εκ [ηχα εκοτῖαγ, Αα γετο αματίῃς. 

πηη{εμ]ή5 εππάεπι νετίϊσεπι, απεπι αἱίος ργαθἰοίογμΠι Πηιι-- 

{οα]οτασα, 19 πτοΐταϊα, απ αἳ  εχίετΠο {επιογὶδ «οπάἀγ]ο 

εκοπίασ, οὐιϊπεῖ, νεταπ ἴπ Πρίαε νεηίτε αὓ 1ρ[ο απηπαΠ]-- 

{εβο [εραταίας εἴ Ίαιπ Ίπ ]αππλωπα ἰεπάῖπεπα Ππίθης ρτῖ- 

ππσπα : φαί ζεπα ο οαἱοαποί ἀεονίαπα ἀῑ]αιαίμς,. Ρο[θα (αἲ 
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ὁστῷ κατωθεὲν πλατυνθεὶς, ἔπειτα δ᾽, ὡς εἴπον, ὅλω τῷ ποδί. 

τούτου μὲν ϱ) χρεία δυσπερἰτρεπτόν τε καὶ τεταμένον καὶ 

σκληρὸν, ἔτι τὲ καὶ ψιλὸν τριχῶν εὐαίσθητόν τε κατασκευά-- 

σαι τὸ καλούμενον πέλμα". πῶν δὲ εἰς τὴν πτέρναν ἐκβαλ-- 

λοντων ἀπάγειν ὀπίσω µετ᾽ αὐτῆς ὕλον τὸν πόδα, τούτων 
τών τετιάρων δύο μὲν ἴσοι πως εἰσι κατὰ τὸ πάγος, ἐξ 
ὦν συνιόντων ὁ καταφυύµενος εἰς τὴν. πτέρναν ἐλέχθη γεν- 

φάσθαι τένων. ὁ ὃ᾽ ὑψηλοτέραν τὲ καὶ σαρκοειδῆ τὴν εἰς 

αὐτὴν καταφτσιν λαχὼν ἡμισύ πως µέρος ἐστῖν ἑκατέρου 

τῶνδε, πελιδνὸς ὢν τὴν χρόαν" ὁ δὲ τὸν ὑποφυόμενον τῷ 
ποδὶ γεννῶν τένοντα τρίτον πως µέρος ἐσεὶν αὐτῶν, τῶν ὅ᾽ 

ὑπολοίπων τριών μυῶν τῶν ὄπισθεν' ὁ μὲν τῷ τῆς περύ- 
γης ὁὀστῷ παραφνόμενος ἐκ τῶν ταύτης μερών, ὕσπερ καὶ 

μείζων ἐσεὶν εἰς εὔρωστόν πως τελευτήσας τένοντα μεταξυ. 

τοῦ τῆς πτέρνης ὁὀστοῦ καὶ τοῦ τῆς κνήµης πέρατος ἐπὶ τὰ 

κάτω τοῦ ποδὸς διεξέρχεταυ. παράκειται ὃ᾽ αὐτῷ κατὼ τοῦτο 

καὶ συνδιεξέρχεταυ κάτω τοῦ ποδὸς ἕτερος τένων ἀπὸ μυὸς γὲ- 

4, Ἱπ ου. τέλμα. 

ἀπ!) 1ο ρεᾶῖ [αρβεγπίαχ. Ἠπ]ας υπ] τας εβ, αἱ Γομάαπα 

εἰ (επ[απι ἁπταπιασε, 4ο Ρ]]15 εἰῖαπι πηπάαπι {αοί]ε(ιε Γε--. 

Ώεπς ρεᾶίς Ρ]απίαπι εΠιοῖαί, Έοτμπι νετο, αυῖ ἵμ οα]οᾶ-- 

πεαπι ἠπβσιπίασ, οΏ]οίαπι ο υ[ας ε[ε, αἱ Ππια] οππι ο[[ε 

{οίάπι Ῥεάεπι τεἰτογ[απι αράποβηῖ. Ἡοταπι απαἴαος πιι- 

{οα]οταπι ἀάο οααἰάεπι οτα[ι!ῖε Γετο [απί αεηια]εδ, ε απῖ- 

Ῥας οοεαπ1θιας {επάο 1 οβ]οαπειπα 1ηΓεγίς- θἶσπίι ἀἶοερα- 

ἴατ. Ουπῖ νετο [αρ]παΙογεπα οαγηῖααε [πιῖ]επι ΠηΓεγΙοπεπι 

1π οαἸοαπειπι [οτίας ε[ι, ἀῑπιϊάϊῖα {ετε εβ ρατς αἰτ]αδᾳας; 

Ίποταπῃ, εοἱογς Ἰνιάις εχίβεην. ΟΙ απίεπι {επάἴπεπη ρε 

ΓαὈιπ]αεγοπίεπι σἱρπ]ε, {[εγιία αιοάαπιποᾶο ε[ 1ρ[ογαπι 

Ρα15. Ἠε]φπογΙπα νετο Ρροβεκίογαπι Γτίαπα πη[ομ]ογαπα 

τος απ]άεπι {αγαε ο{] αἀπαίας εκ ({αδ]ϊπιϊοτῖραφ) {ρβιφ 

Ρατάρας, απά οἱ πιο]ος εΠ, ἵπ ναΠάιπι αποάαπιπιοάο {εῃ- 

ἀϊπεπι ἰεγπιίπαπδ, 1πίεγ οαἱοαπεῖ οἱ εἰ 1δρίαε Ίπεπ απ 

ΊΠ[εχπα Ρεάῖς ργαείεγστεά(ἴαχ. Ἠπίο αμίεπι Ίου 1π Ίουο; 

α]ίες ἰεπάο αἀ]ασεί, [Ππππ]ᾳπε αἆ 1π[εγπα Ρρεάῖ5 Ρταείει- 

στεαϊίας, α πμ[ομ]ο εκ Πρία εχοτίο ρεπίία, Η1 Ιδέα 
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νόµενος ἐκ τῆς κνήµης ἐκπεφυκύτος. οὗτου μὲν οὖν οἳ δύο τέ- 

γοντες εἰς τοὺς δακτύλους ἐμφύονται τοῦ ποδὸς ὁ μὲν πρότερος 

εἴς τε τὸν µέσον καὶ τὸν παράµεσον, ὁ δὲ δεύτερος εἴς τε τὸν 

μικρὸν καὶ τὸν οἷον λιχανὀν. ὁὃ γὰρ μέγας δάκτυλος μόνος 
τῶν ἄλλων παρ ἀμφοτέρων αἀπόφυσιν λαμβάνει οὐ δυοῖν 

τενόντων εἰ αὐτὸν ἐμθαλλόντων, αλλ ἑνὸς ἐξ ἀμφοῖν γεν- 

γηθέντος. ἐνίοτε δὲ τοῦτο καὶ τῷ µέσῳ συμβαίνει δακεύλῳ. 

ἄλλος δὲ τις τένων ἐξ ἑτέρου μυὸς µέσου τῶν εἰρημένων 

καταφεροµένου τὴν ἔκφυσιν ἔχων μετὰ τὸ πλησίον ἀφικε- 

σθαι τῆς πτέρνης ἀποχωρεῖ µύνος ἐπὶ τὰ πρόσω κατά τινος 

χώρας ἠρέμα κοῖλος ἐστηριγμένος ἐν τῇ τῆς κνήµης ἐπιφύ- 

αει κάτωθεν,. εἶτα ἐντεῦθεν ἐπιστρεφόμενος αὖθις εἰς τὰ 

κάτω τοῦ ποδὸς κατ αὐτὸν μάλιστα τὸν ταρσὺν ἐμφύεταυ 

πλατυνόµενος ὡς πρὸς τὼ τοῖ μεγάλου δακτύλου µέρη μᾶλ- 
λον, ὀπίσω τε ἅμα καὶ πρὸς τοὐκτὸς ἐπιστρέφων ρέμα τὸν 

πόδα, καθαπερ οἳ εἰς τὴν πτέρναν ἐμβάλλοντες ὀπίσω τε 

ἅμα καὶ πρὸς τουμτὸς ἀπῆγον τὺν πόδα. καὶ δύξειεν ἂν ὁ 

μῦς οὗτος µέρος εἶναι τοῦ προειρηµένου μυὸς, ὃν εἴς τε 

τὸν μικρὸν δάκευλον καὶ τὸν οἷον λιχανὺν ἔλεγον ἐμφύεσθαι 

ἆπο {επάϊπερ ἴπ ἀῑσιίος Ρρεᾶῖς Ἱπ[εταπίαστ; ρτίπιας αα]άςπι 

Ἰπ πιεάῖαπι οἱ αΠΠΗΙαΤεπι, Γεουπάας ἵπ Ῥατνυπι εἳ επι, 

απῖ νε]αίῖ Ἱπάεκ εἴἰ, Μαρηις επἶπι ἀῑρῖίας [οἶαπς οπιπίαπι 

30 πτίδααθ ρτοραβίπεπι α[[απῃξ, ποι φαοᾶ ἆάπο ἰεπάϊῖπες 

1π Ἱρίαπι ἀπῃραπίαν, Γεά οαπία ππαθ εκ μία ρεπῖτας 

41. ἹΝοπηΠΙΠᾳΙαΠΙ νετο ππεζῖο εἰίαπι ἵπ ἀῑσίο Ἰοο α[α 

νεπῖ. Αίας γετο απἱερίαπῃ {επάο εκ α]ο ππι[εα]ο, ρε 

ππεάϊῖαπι ρταεάΙοίοχαπι ἀε[οεπάεπία, εκοτίαπι Ἠαβεης, Ρο[ῖ- 

ασαπι Ρτοχῖπιε αἆ οδἱοαπεππΙ ρειγεπετέ, [εοεάΤί [οἱας αἆ 

Απτετίοτα ααοήατη 1Π Ίοσο Ιεπῖίεγ οανο, ἀεοτίαπι ἵπ ΠΡίαθ 

1η[ετίῖοπε Ιππῖκας, Ῥο[εα ἵπάε Ἱπνετίας τυγ[ας αἆ ΙΠΓεγηπ 

Ρεᾷῖς, ἵπ 1ρ[ο Ῥγπεεῖρυε ἰατ[ο ἀπ[επίατ, ἀῑ]αίαίας νοεγ[ας 

πιασηϊ ἀΙΡΙΗ ῬΡατίες πιασῖς τεϊτοτγίαπιᾳαε αἱ εχίγοτ[απα ]ε- 

πλίες ρεάεπι Ἰηνετίεῃς. Οπεπιαάπιοᾶσπι απὶ 1π οβ]οβπθιπι 

ἁπβρυπίας, τείγοτίαπι Ππια]ᾳαε εχίτογ[απι ρεάθπα αράποε- 

Ῥαπί, Ὑϊάεγείαπχαο πιπ[ου]ας [Πε Ργαεά]ο 1]]ας τα [οα]1 

Ῥοχήο ε[ῖαε, απεπι ἵπ ρατναπι ἀῑσίίαπι εἴ θυπα, ααἵ νε]αά 
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µέρος μικρὸν τοῦ προειρηµένου τένοντος εἰς τὴν πρὀειρηµέ- 

γην ἐμφύεται τοῦ µεγάλρυ δακτύλου φάλαγγα λοξὴν ἔκτασιν 
ατρέµα πρὸς τουκτὸς ἐργαξύμενον αὐτοῦ, αἳ δὲ ἄνωθεν ἐκ- 

φύσεις ὧδε ἔχουσι. τοῦ μὲν εἰς τοὺς δύο μέσους ἄφικνου- 

µένου δακτύλου 1 ἔκφυσις ἐκ τοῦ τῆς πτέρνης ἐστὶν ὁστοῦ 

κατὰ µῆκος ὅλης ἐκ τῶν ἄνω μερῶν απὸ τῆς ἄνωθεν κορυ- 

σφῆς ἄχρι τοῦ κάτω πέρατος. «καὶ ἔστιν ᾖᾗ τοῦ τρίτου τῶν 

εἰς τὴν πτέργαν ἐμφυομένων μυών ἀρχὴ παρακειµένη τε καὶ 

ὑπερκειμένη τούτου κατὰ τὸ ὄπισθέν τὲ καὶ ἔνδον μᾶλλον". 

οὗτος γὰρ τὴν ἔκφυσιν ἔχει κατὼ τὰ ἔξω μᾶλλον τοῦ σκέ-- 
λους. ἡᾗ δὲ Δατέρου μυὸς αρχὴ τοῦ τὸν μικρόν τὲ καὶ οἷον: 

λιχανὺν κάμπτοντος ἐκ τῶν ὀπίσω τῆς κνήµης μερών «ἐστο 

κατὼ τὴν κεφαλήν. ἐστι δὲ τῷ πάχει σχεδὸν ἥμισυς  ὁ :μῦς: 

οὗτος τοῦ τοις μέσους δακτύλους κάµπετοντος, ὁ δὲ τρἰτός: 
μεῦς ὁ τούτου µέρος νομιζόάμενος, ὁ εἰς τὸν ταρσὸν ἐμβάλ-. 

λων τοῦ ποδὸς οὐ ὀννάμενος ὀφθῆται πρὶν πούτους ἄνα- 

τμηθῆναι, κατείληφΣ τὴν μεταξυ χώραν πνήαης τε καὶ πε- 

ρόνης αμφοτέροις τοις. ὀστοῖς παραφυόµενος  ἄνωθεν κάτω 

ν 
Ίπάεςκ ε{[ε, Ἱπ[ετί ἀῑχῖ, Ίοη ρατγα ργαεάϊοιΙ {επάϊηϊς Ρρος- 

Πο ἵπ' Ρυαεθἰοίααν πιαρηϊ ἀἱΡΙΙ ρΜαϊαήσεπι απ{εγηέσν οβ]ι-- 

ααε ἐρίαπι: Πεπίτεγηε: εχίεμάεης, ΄ ΘΗρεγίογεβ νεχο εχοτία8 

Ίος [ε Ἰιαρέπί πιοάο Ε]αδ, αιῖ αἆ ἆμοῬ πιεάῖος ἀῑριίοἙ 

Ρεινεηῖξ,. εχοτίας ο [πτας ο{]ε εἴ, [εεππάμπι ἰοίαπι 1ρῇπς 

Ἰοηβιπάτνεπι εκ [αρετίογίρας ρατάρις α νεγῖσε [άπιπια 

μ[αιιε αἲἲ παπα Ώποπα, ρεησ[ρίαπραιε {εν πα [επί εκ ἴς, 

οτί 1π οα]οαπείπν Ππ[εταπίας, Ἠα]ο 1 ρο[βετίογο ασ 1Πίθ- 

τίοχε πηασίς Ρατίε αὐ]αοεῖ [πρεγ]ασείηπε: Ἰϊο εηῖπι 1π ρο- 

Πιετίοτίθιις πιασίς {ρίας οταγῖ τεριομιρς εκοτγίαπι μαβεξ, 

ΑΙιοςγ Υεγο ἠπ[ομ]ά8, αἱ Ῥατνυπα Ἠωπο ἀῑριαπα εἰ επι, 

αΙ νεἰῖ 1πάοκ. εἴι, Πεο[ῖῖ, εκ ροβεγίονίρας Ηρίαε ρατίῖ- 

τας Ἱπ[γα οαραῖ ρυιποϊρίαο Γαωῖδ  Μα[ου]ας 1ο οχαΠβι(α-- 

ἀῑπε {ετα ἁἰπιϊάία απαι, οααῖ πιεᾷίο ἀῑρδιίο Πεοί1έ, [αρε- 

χαἰ. Τετ νετο πα[ομ]υς, ααὶ Ἠ)α5 {ρ[αφ ρατς ε[ε 

εχἰ[ήπιαίας, αιίααε 1π. (αγίαπι ρεςῖς Ππβσίίαν, νἰάενίιηαε 

ΠΟΠ Ῥε]α5 ροίεβ, αμα Μὶ ἀῑ[εοεπίας, τερίοποια, 188 

Ἱπίες ἐδίανα εἰ [πγαπι πιοβία Ιπίεγ]αοεί, οοομραῖ, απιῤοβιας 
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κατὰ τὸ µῆκος. ἐστι δὲ αιτοῦ καὶ ἡ κορυφὴ κατὸ τὴν 
κεφαλὴν τῆς κγήµης εἐ συμβάλλει τῇ περύνῃ καὶ ὁ. ἄπο- 
φυόµενος τένων σαφὴς ὑπάρχευ καὶ πρὸ τῶν σφυρῶν ἐν- 

ταῦθα μὲν σφίγγονται ὃν ἐγκαρσίου συνδέσμου ῥωμαλέου 

συνδέοντος τὴν πτέρναν τῇ κνήμη. οἱ μὲν οὖν ὄπισθεν 

μύες τῆς κγήµης οὕτως ἔχουσιν, οἱ δὲ ἔμπροσθεν σον. μὲν 

ἐπὶ ταῖς πρώταις ἐκφύσεσι συνίηµεν ἂν εἰκότως τρεῖς ἔνο- 

µίσθησαν ἐνίοις τῶν ανατομικών. ἄμεινον ὃ᾽ αὐτοὺς ἑπτὸ 
τίθεσθαι, καθάπερ ἀποδείκνυνται διὼ τῶν ἀνατομικών ἐγ- 

χειρήσεων. ὁ μὲν οὖν ἀνατείνων ὕλον τὸν πόδα καὶ χατα- 

φυύµενος εἰς τὸν ταρσὸν, ὕσπερ καὶ µέγιστός ἐστι τῶν 
προσθίων μυῶν ἄρχεταιυ μὲν ἐκ τών ἔξω μερών τῆς κγήµης 
απ αὐτῆς τῆς κεφαλῆς, ὅλη δὲ αὐτῇ κατὼ μῆκος πἑριφύε- 

ται. ὁ δὲ παρακείµένος αὐτῷ καὶ µέρος αὐιοῦ νομιζόμενος 

εἶναι τὴν μὲν αὐτὴν ἔκφυσιν πεποίηταυ τὸ ἄνω, τῷ ὃ᾽ αἆλ- 

λῳ παντὶ κατὼ τοῦ προειρηµένου μυὸς ἔξωδεν ἐπιβέθληται, 
μι καθαπτύμενος µηδαμόθεν τῆς Ανήιιης. οὗτος ὁ μῦς εἰς 

ο[πρας [Ἡροεγπε ἀεοτ[απα Γεοιπάαπι Ἱοπσίιπάῖπεπι αἀφοίῃς, 

Ηυ]ας νετίεχ 1π Πρίαε οαρίίο ε[ἲ, απ Τρία Γαταθ οοπ]αἩ- 

δίτασ εἰ ααἵ επα[οΙιγ ἰεπάο, οοπ[ρ]ομας βηἰε ἰαΐος οναςΙ[, 

Όιο 1ΙΠ Ίοοο (1επάίπες 11) Ῥες Ισαπεπίμπι (Γαπδνετ[απα 

ναλάσπα, ααοά. οα]σαπειπι Ερίαε Ἰδαί, οοηβγΙπραπίαγ, 

Ρο[ιεγίογες βίας πιπ[οα]Ι ριαε Ίοο πιοάο [ε Ἰαρεηί, 

Ῥτίογες Υετο, ομαπίΙπη [απο εκ ΡΤἰπηϊ6 εχογίῖριφ οορπο[οί 

Ῥοιε[ι, Ίαγε ἰχοο ε[ζε α ποππα]116 απαἰοπιῖοῖ ]άἱοβίΙ {πθ- 

ταηῖ, Φ8Μἶ15 Υεγο {αεχ]ί, 1ρ[ος [ερίεπι οοη/{(μεγε, αἴ1θπι-- 

αἀπιοάιπι 1Π απαἰοπιϊοῖδ αἀπι]ηι[ἰταἰΙοη]θας ἀεπιοπβγαίας, 

Οι Ιβίίαχ ἰοίαπι Ῥεάεπι οχἰεπά1ῖ αἴαιε Ιπ {ογ[απ 11[ε- 

χατ, απ εἴ ΟΠΙΠΙΗΠΙ ΑΠΙΕΓΙΟΓΗΠΙ ΠΙΠΓΟΠΙΟΤΗΠΙ ΠΙΑΧΙΠΙΙΦ 

εΠ, αἳ εχιετίοτίρας Ερίαο Ῥατβις αἳὐ 1ρ[ο {απο οαρῖίο 

ἀποῖριί αο] ἰο 1ρΡ4 Ερίαε Ῥες Ιοηρ]ιπάϊπεπι οἰγομπιπα[οῖ-- 

{ατ. ΟΙ αμίεπα 1ρῇ αἀ]αοεί, Ρασδᾳμε 1ρ[μς ε[Πε ]πάίοαίας, 
εμηάεπα εχοτίηπι 1. Γαρεχίοτς: ρατίε {αοΙξ, τε]ᾳιμα γετο 

υμϊγετία ρατίε [ωρες Ργαεβ]οίαπι πρα[οα]ααι εχκἰγίη[εοιθ 

Ιπουπιδῖί, πε παπι πα Ρίαπα 1ρίαπι αἰηρεης. Πιο πια[οι- 

σΑΙΕΝΌς ΤΟΜε ΧΥΙΠ. ΡΑΒδ ΙΙ. ΤΓτι 
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τὸ πρῶτον ὁστοῦν ἐμφύεται τοῦ μεγάλου δακτύλου ἄνατε]- 
νῶν ᾿αὐιὸν ατρέμα λοξόν. ἐφεξῆς δὲ τούτων ἐσεὶν ἀπονετ- 
θωσις εἰς ὅλον τὸν µέγαν δάκιυλον ἐμβάλλουσα κατὰ μῆκος, 

ὑφ᾽ ἧς ἐκτείνεται. ποιεῖται δὲ τὴν ἔκφυσιν ὃ τῆς ἀπονευ- 

ρώσεως ταύτης μῖς ἰσχνὸς ὢν ἱκανῶς ἐκ τῆς μεταξὺ χώρας 

ἁνήμης τὲ καὶ περόνης ἀμφοτέρων αντιλαμβανόμενος τῶν 
ὀσιτῶν. ὅταν δὲ ἐγγὺς ᾖ τῷ μµεγάλῳ δακτίλῳ σύνδεσμόν τίνα 
διεξέρχεται τοιαύτην ἔχοντα χρείαν, οἵαν ἐπ) τῶν ἁρμάτων 

οἳ κυκλἰσκοι, δι ὧν τὰς ἠνίας διεκβάλλουσι καὶ δύναιτ᾽ ἄν 

τις τοὺς τρεῖς μῖς τούτους ἕνα νοµίξειν, ὁ δὲ μετ αὐτὸν ὃ 

τοὺς δακτύλους ἐκτείνων, ἄρχεταί τὲ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τῆς 
περόνης καθὼ συνάπτεται τῇ κνήμη καὶ συμπάση παραπέ- 
συκεν αὐτῇ μακρὸς πάντων, µέσος κείµενος τῶν ἐμπροσῦεν 

μυών. ἡ δὲ ἄνωθεν ἔκφυσις ἡ πρώτη τοῦ μυὸς τούτου σύν- 

δεσμός ἐστιν ἐκ τῶν δεξιῶν μερῶν τῆς κνήµης ἐκπεφυκῶς 

παρ αὐτὴν ἀκριῤῶς τὴν κἐφαλὴν τῆς περόνης» μετὰ δὲ 

τούτους τρεῖς ἄλλοι μύες εἰσὶν ἐκ τοῦ τῆς περόνης ὁστοῦ 

τὴν ἔκφυσιν ἔχοντες' εἷς μὲν τὸν µέγαν δάκτυλον κάµπτων 

Ία5 ἵπ ρτίπιαπῃ 05 ππασπῖ ἀἱριαϊ Ἱπ[ετίίας, Ἱρ[απι οΡβ]ῖααθ 

1επτίετ Γωτ[απι Γαµεης. Ρο[ Ἠος ἀείπεερθ αροπευτο[ῖς εΠ 

ἵπ ἴοίαπι πάση ἀριίαπι, α ᾳπα εχίεπάἹίαν, Γεοάπάσπα 

Ἱοηπσιιιάίπεπη Ἱπ[ετία. ἨΗπ]άαφος δροπειτο[σος πια[ου]ας σγα- 

οἴ]]ς αἀπιοάμπι εχ][επς εχοτίαπι εκ Ἰππεάία Ἱπίες Εδίαπι 

εί Γωταπι γερΙοΏε ππο)Ι αγ, 4ΠΠΡΟ Ἠπεο ο[ἵα οοπιργεµεπάςῃς, 

Όαπιαιε Ρτορε πιασηΏπη ἀῑδίίαπι Γαετῖῖ, Πραπτεπῖαπι φποά-- 

ἆαπι ΡγαεϊεγργεάἹίας, ααοά εαπι ὈΠΗΙαίεπι ἨαῦὈοε, 4 παπι 1π 

οτατίρας οἶγοι], Ρετ 4ο6 αυγ]ραε Ἠαβεπας ἰγα]ἱοΙαΠΙ, Ῥο[- 

Γειαὰε Ίο ἴτεδ πιη[ου]ο αΠςρίαία ὨΠΙΡ σεηΓετθ. Οα1 

νετο Ρο[ {ρ[απῃ ει, οἱ ἀἱριιον εκἰεπά1ῖ, α [μγαε εδρῖΐε, 

απα {ρία ΠΡρίαε εοπ]απρίίας, Πποῖρίε, Τοίίΐφυε 1ρ[ αἀα[εἶ- 

ἔπσ, οδείεγῖς οπιπ]ρΙδ ΡΓο]χίοῦ, 8ο ἵπ απίεγΙοταπα πηπ[οιι- 

Ίογαπι πηεάῖο οο]]οσαῖας. Ῥοττο [αρετίος ΡΓίπιµδᾳαε Ἠη]ά6 

πιω [οι] εκοτἰἀ5 Πραπηεπύα εΠ ἐκ εχἰεγοη νε ᾿ Εδίαά 

ῥάτίίρις επαίαπι αραᾶ {ρ[απ εχφαϊῃίε οἀριῖ. Ρο[ ο 

νείο αΏὰ ἴτες π/Ω[ου]ὶ [ωπε, εκ [υγαε ο[ε εκο[έά πι” Παθοή- 

ἰες: επας πιασώπΙ ρεᾶῖς ἀῑρίέωπα 'ΠεσίεμΙδ, 8ἱ1ον' ρβοϊ]ής 
! 1 14 ὃν 
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τοῦ ποδὸς, ἕτερος δὲ ἰσχνὸς τὸν μικρὸν ἐκτὸς ἀπάγων, ὁ δὲ 

εωίτος ἀνατείνων ὕλον τὸν πόδα. τὴν δὲ ἔκφυσιν ὃ μὲν 
πρώτος ῥηθεὶς ἐξ αὐτῆς τῆς κεφαλῆς ἔχει τῆς περόνης ἐπι- 

πολης ἐπὶ τῷ δέρµατε τἐταμένος ἀφικνεῖται ὃ᾽ ἐντεῦθεν 

ὡς ἐπὶ τὴν πρὸ τοῦ μικροῦ δακτύλου χώραν τοῦ ποδὸς 
παρεχόµενος ἐκ τῶν ἔξω μερῶν τὸν ἀστράγαλον, ἵνα περ καὶ 

τελευτήσας εἰς τένοντα στρογγύλον δια τῶν κάτω μερῶν τοῦ 
ποδὸς ἐπὶ τὸ πρώτον ἄρθρον αφικνεῖταυ τοῦ μεγάλου δα- 
κτύλου. ἔνθα δὴ τούτου τοῦ μυὸς ἔκφυσις παύεταιυ τοῦ 

δευτέρου τῶν εἰρημένων μυών ἐστιν ἡ κεφαλὴ καὶ οὐ μετὰ 

πολύ γε τῆς ἀρχῆς ὁ μῦς οὗτος εἰς τένοντα τελευτᾷ στρογ- 

γύλον, ἰσχνὸς ὑπάρχων ὕλος. ἐφεξῆς ὃ᾽ αὐτῶν σχεδὸν δη 

πλησίον ἐστὶ τὸ μέσον τῆς περόνηο. ὕὅθεν ὁ τρίτος ἐκφύε- 

τοι μῦς ὁ σείων τὸν πύδα, καθήκει τὲ καὶ οὗτος ἐπὶ τὰ 

ἐκτὸς µέρη τὰ παρὰ τὸν σφυρὸν καὶ τὸν ἀστράγαλον εἰς 
τέγονια τελευτῶν ἕνα καταφυόµενον εἰς τὸ προτεταγµένον 

ὀσιοῦν τοῦ μικροῦ δακτύλου. δισχιδὴς ὃ οὗτος κατὰ τὴν 
ἔκφυσιν γίνεται τοὐπίπαν ἀνίσοις µέρεσι καὶ διεξέρχεταίἰ τὲ 

αἰτὸν µέσος ὁ τὸν μικρὸν δάκτυλον ἐκτὸς ἀπάγων. οἱ τρεῖς 

Ρατνυπη. οχίτοτίαπι αὈάποεπα: {δγίῖς Εοίαπι ρεάεπι Γασ[απα 

ἰειάεμδ,. Ἠοτυπι ρεῖπιας εκ 1ρ[ο [τας Ργιποῖρίο εχογίμπα 

Ἠαδεῖ, [απ]πια [αῦ ομία {εη[αςς 1]]]πο νεγο αἆ θᾶπι Ρρεᾷῖς 

τερίοΏθπα, ϱἱβε απίε ρατνυπι ἀἱρίμπι ει, Ρεινεηῖῖ: εκ 

εχιεγίοιῖθιφ ραγίίδιις α[ἰγαρα]ασι απηρ]εχαίυφ, 4πο εἰῖαπι 1π 

Ίοεο ἵπ ἱεγείεπ ἰεπάίπεπι ΠΠίεπ ρετ Ιπ[ετῃα ρεᾶῖς 1π 

 Ῥείπιαπα πιασαϊ ἁῑσιιϊ ατιοπ]απα Ῥρεγνεπί. ὉὈδί ααίεπι 

μα]αςος πιω[οιι]! εκογίαπα οε[Ίαι, 1Ρῖ Γεοιπάϊ ϱΧ πιεπιοΓα!8 

πιυ[ου]]5 οαρηῖ ε[ι πεο Ίοηρε ροῖῖ Ρτϊπορίαπι πηυ[ου]αβ 

Ίο ἵπ {εηάίπεπι ἰετείέαι ἀε[πίε, ἰοίας σγας]]ῖ εκ][εηβ. 

Ροῇι Ίππο νετο {εγο Ίαπι ΡτοαΙπΙπα ε[ι 1ρῇ16 [χ8θ Π]θ- 

ἀἴμπα, ππάε {ογί]μθ πυ[ομ]αθ ρεάεπα τεῇῄπιαπδ ΕΧΟΓΙΙΗΓ, 

Ὀενεπῖί νετο εἴ Ιὶο αἆ εκίεγπαθ ραγίες, 4μᾷε ΡχοΡρίεγ πηα]- 

Ιεο]απα εἰ ἰαίασα Γαπί, ἵπ ππαπι ΠπΙεηπς {επάΙπεπι, απῖ Ῥο- 

[ιεα 1Π 986 Ῥάχνο ἀἱρίίο ρταεροβίαπα Πη[επίατ. ΕΒἰβάμς αιι- 

ἰεπι 1ρίε 1Π εχοτία εναάΙί, Ιπαεφια]ίραφ {εγο ρογΙοπῖρας, 

Ρες ππεάίµπιααε 1ρβιφ (παπβί 1ε, ααὶἱ ρατναπι ἀῑρίίμπι 

ἒτευ 
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οὗτοι μύες εἷς ἐνομίσθησαν « ἐνίοις διὰ τὴν κοινωνίαν τῆς 

πρώτης ἐκφύσεως" τούτων τῶν ἐπιὰ μυῶν μέγιστος μὲν ἐστι 
καὶ παχύτατος ὁ πρῶτος εἰρημένος. ἴσοι δέ πως ἀλλήλοις 

ὁ δεύτερος καὶ ὁ πέμπτος ἄμφω καθήκοντες εἰς τὴν ἀρχὴν 

τοῦ πρώτου κατὰ τὸν μέγαν δάκτυλον ὁστοῦ" ὁ μὲν δεύτερος 
ἐκ τῶν ἄνωθέν τε καὶ ἔσωθεν τοῦ ποδὸς, ὁ δὲ πέμπτος ἓκ 

τῶν ὑποχάτω μερών" μετὰὼ δὲ τοὺς εἰρημένους ὅ τε µέσος 
ἁπάντων ὁ τοὺς δακτύλους ἐκτείνων καὶ ὁ ὕστατος εἰρημέ- 

γος ὁ τὴν διάρθρωσιν κινῶν ὅλην. σοι μὲν πώς εἰσι τὸ 
πάχος, οὐκ ἴσοι δὲ τὸ µῆκος, ἀλλ ὁ τοὺς δακτύλους ἐκτεί- 

γων µακρότερος. Λλοιποὶ δὲ δύο μύες ὁ μικρὸς, ὅ τὲ τρίτος 
εἰρημένον ἐπὶ τὸν μµέγαν δάκτυλον ὕλον καθήκων ἄνωθεν 

καὶ ὁ ἕχτος ἐπὶ τὸν μικρὸν ἔξωθεν, οὐδ᾽ αὐτοὶ κατὰ τὸ 

πάχος αὐτοῖς ὑπάρχουσιν ἴσοι' ἀλλ ἔστιν ὁ ἐπὶ τὸν µέγαν 
καθήκων δάκτυλον τριπλάσιος καὶ τετραπλάσιος τὸ πάχος” 

πάνυ γὰρ ἰσχνός ἐστιν ὁ ἐπὶ τὸν μικρὸν καθήκων δάκτυλον, 
25 μήκει δὲ ἴσοι αἀλλήλοις πως τυγχάνουσιν ὄντες. ἓν τού- 

τ 

εχίτονίααι αάποῖί, τον Πϊ πιπ[οπ]ϊ πας ε[[ο οἳἨ Ρτϊαϊ 

εχοτία5 οοπιπαπ]αίεπ α ΠΟΠΠΟΙΙ15 Ἰ]πάϊσαια {πεγαπί, ἨΗο- 

τάπι Γερίεπα ππ[οι]ογπα πιακίπιας 1άεπιαιε οτα[Π(Πππας εῇ, 
αὐΙ Ρτϊπιας οπηπῖαπι ππεπιοχαίας {αῖ, .Μπίαπο νετο Ἱπίες 

Γε Ταπί αε(πα]ες Γεοειπάας εἴ φπ]ηϊας, απΠΡΟ 1π Ῥγϊποίρίαπι 

Ῥεϊπιϊ ο] πιασηϊ ἀῑσΙΙ ἀε[εεπάεπίες; Γεεαπάιμς απίάεπι 

ες Παρεγῖογίριις 1Π{ετιογΙῦισημε ρεᾶῖς γεριοπίραςδ; απἰπίας 

αὐίοπι εκ ΙΠπ{εγηῖ ρατί]θηςδ, ΡοΠ Ρρταεᾷἰσῖον ἴαπι πιεά]ας 

οπιπῖυπα, αιϊ ἀῑσῖίος εχἰεπάϊξ, ἵαπι Ῥοβτεπιας ππιεγαίαθ, 

ααἵ Ιοίαπι ἀεατιϊοπ]αίΙοηεπα ΠἸογεί, ογαπιιάϊπε {ετο [απ 

αε(υα]ες, ]οηπιίαάϊπε νετο Ἠαιά αεηὦα]εΒ, [εὰ ααἱ ἀῑριίος 

εκἰεπά[ί, Ἰοησίου εχΙ[1!, Ἠε[ααϊ νετο ἆπο πηα[οι]ῖ, ἔαπι 

Ραῦνας [ογίασᾳιε πυπεταίας, αὐῖ 1Π ππασπαπι ἴοίαπ ἀῑσί-- 

ταπι Γαπρογπε, ἴππι [εχίας, ααἴ 1 ῥρατνάπι εχίπἸη[εομδ ἆ6- 

[εοπά1ι; ογα[πιιάϊπο πεο 1ρ[ 1πίεν Γε αθφπα]ες Γαπι, [οἆ 

απϊ ἵπ πιασπυπι ἀῑσιίαπαι ἀενεπῖῖ, Ἱπιρ]α νε] ᾳπαἀάταρ]α ε{ἰ 

ετα[Πιπάῖης, Οτασῖ]ῖς επίπα αἀπιοάσπι ε[ε, αι 1 Ραγναηι 

ἀἰσίμιπι ἀενοπῖί: Ἱ]οησίιϊίπε αὐἴεπι πυίωο 1πίες {ε ἱ10- 

ἀαιηπιοάο αεααα]ες Γαπί. Παφτε 1 οπιπῖρας 6 ππυ[οσ]ὰ5 
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τοις μὲν οὖν πᾶσε τοῖς μυσὶν, εἰ καὶ παραλέλειπον τοῖς ανα- 

τομικοῖς ἀνδράσι καὶ ψεῦδος εἴρηται παρεωραμένον, αλλ οὐ 
τέ γε μῦς ὅλως ὑπ αὐτῶν παρώπται. τὸν δὲ κατὸ τὴν 

ἰγνύαν μῦν οὐκ οἵδ᾽ ὅπως ἅπαντες παρέλιπεν ὄντα μὲν τῷ 

μήκει βραχὺν, οὐ μὴν ἄθῥωστόν γὲ καὶ μάλιστα καιὰ τὴν 
κεφαλὴν, ἥτις ἐστὶ σύνδεσμος ἰσχυρότατος ἐκφτύμενος τοῦ 

ἔξω κονδύλου τοῦ μηροῦ]. καιακρύπτει δὲ αὐτὸν ἤ τὲ διάρ- 
Όρωσις αὕτη καὶ ὁ σύνδεσμος ὁ παρατεταμένος ἔξωθεν ἐκ 

τοῦ μηροῦ εἰς τὴν κνήµην. ἔστι δὲ ἀτρέμα πως λοξὸς ὁ 

μῦς οὗτος" κἀὶ διὼ τοῦτο καὶ τὴν τῆς κνήµης καμπὴν οὐκ 

ακριβώς εὐθεῖαν, αλλ ἐκκλίνουσαν ρέμα πρὸς τουκιὸς ἐρ- 

γάζεταυ. πἐνιεκαιδέκατος οὗτος ἡμῖν αριθμείσθω μῦς τῶν 

κατὰ τὴν κνήµην ἔσχατος Σἰρημένος ἐν τοῖς κινοῦσι τὴν κατὰ 

γόνυ διάρθρωσιν. 

Περὶ τῶν ἐν τῷ ποδς, 
3 Πα 3 ” ” η , ΄ ” 3 ή 

Ουχ ὥσπερ ἐν ακρᾳ τῇ χειρὶ δυο 7ένη μυῶν ἐστι µο- 

νον κατα το ἕνδον αυτης ἑκατέρον κξίµενον, οὕτως ἔχει καπὲ 

4. Τια Ἱερι νο]αῖῖ 6ο. 

απαπινῖς α[φυῖά ἀῑ[εοίοτες ρταεϊειπι! [ετ]ηξ ππεπ (ας ασ 

Ἰα]αοἶπαιϊ {πεγ]ηῖ, Ἠπθ ΠΠΗΠΙ Τ8ΠΠΕΩ ΟΠΙΠΙΠΟ 1Ρ[ΟΓΗΙΙ ηε- 

βἰεκεταπί. Έτσι νετο πιη[συ]απη, ααἱ 11 Ρορ]ῖῖο εἴ, αιά 

[οἶον ους ΟΠΙΠΕΡ ργαεἰεγ]ετ]η!, ]οηβῖαάϊπε αιῑάεπι Ὄτενεπι, 

Ιιαιά ἵαπιεα ἸΠπιρεοῖϊ]]μπι εἰ ργαεοῖραε οἶτσα εἶις εαριῖ, 

αιιοά ε[ὶ Πραπεπίωπι αποάόαπι τοδιΠΙβππαπι αἲ ΘΧΙΕΓΙΟ 

{επηοτῖς οοπἀγ]ο επαίαπα, Ἰάπο γετο οσοα]ἱαί ἰαπι ἀθατίῖ- 

ουμ]αίῖο 1ρία, ἵαπι Ἰσαπιεηπίαπ, φιοά εχίν]η[εςοι εκ {επιογθ 

1π Πρίαπι Ῥογτσίαν. ΕΠΙ απἰεπι Ἱεπίειτ φιοἁαπιπιοάο 

ο]ίατ18 πο] ο, Ἰάεοφαε εἰ Πρίαε Πεχίοπεπι ΟΠ 

εχαεῖίε τεοίαπαι, [εὰ [εηί[ιπι αἆ εσίεγῖοτα Ιπο]ιπαηίθπι ε[ῇῃοίξ, 

Ου πίας ἀεεῖσας εκ 115, απϊ 1π ΠΡρία [απ πια[οι]ιις Ἰιῖο 

6 πορῖς Ἠππιετείν, Ἠ]ο Ἱπαπαπι, απ Ιπίευ 608, αιϊ ἀεαγ-- 

Πποι]αἰίοπεπι 5επα πιονεΠῖ, Ρο[ίγεπιο ἀῑείας Γη1:, 

1)ε 'πμ[εμ]ὲς φμὶ ἵπ γεᾶε [μπε, 

Χου, αιιεπιαάπιοάἁπι 1 {απιπιᾶ ΠΙΔήΣ, ἆμο {αίαπῃ 

πηυΓοπ]οτάπι ρεπετα, αἰχαππφαθ 1π ἀπίγίη[εσα ε]ως τεβίοπε 
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τοῦ ποδός. αλλ οἳ μὲν . ὕὅλους τοὺς δακτύλους τὴν λοξὴν 

κίνησιν κινοῦντες ἑπτα. τὸν ἀριθμὸν ὄνιερ ὁμοίαν ἔχουσυ 
θέσιν, ἀνάλογον δὲ καὶ οἳ τὸ πρώτον ἄρθρον ἑκάστου δα-- 

κτύλόυ. δύο δὲ ἄλλα πρὸς τούτοις ἐσεὶ γένη μιών ἐν ποσί" 
τὸ μὲν ἑτέρῳ ἄνωδεν ἐπικείμένον τῷ ταρσῷ, τὸ ὃ᾽ ἕτερον 

ἐποβεβλημένον ὁμοίως κάτωθεν. οἱ μὲν οὖν ἄνωθεν τοὺς 

δακτύλους κινοῦσι λοξην κίνησιν, ὁποίαν τοὺς ἐν ταῖς χερσὶν 

ἐκείνων, οἱ ἐκ τοῦ πήχεως καθήκοντες, οἱ καιτωθεν δὲ τὸ 
, 3 ς ’ - ἡ . , 

δεύτερον ἄρθρον  ἕκασιου τῶν ῥᾳκιτλων κάμπιουσε. 
- Δ ΄ ” 

Τὰ προεκδοθέντα περὶ τῶν κατὰ τὸν πύδα μυών. 
3 Ν ιά κ ο 4) ἕ ’ Ἀ Α δν -- 

Ἠπειδὴ τοῖς ἑτέροις ἐδοξε συντομώτερον ἢ κατὰ τὴν τῶν 
”’ . - ’ « νά Ν Ν 3 , Γη ” 

ἄλλων αναλογίαν ἑρμηνεῦσαυ τῷ κατὰ τὸν πόδα, διὼ τοῦτο 
ω2Χ, - , - » ” Β [ 5 ’ 

τ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ἀνατομικών ἐγχειρήσεων εἰρηιένα 
, ” ” / ’ ν / ” 

καταλέγειν ἐνταῦθα µετήνεγκα τόνγδε τὸν τρόπον ἔχοντα " 
. ’ ’ - 3 

κατὰ τὸν πύδα τέσσαρα γένη μυών εἶσιν, οὐχ ὡς ἐν χειρὶ 
’ - ΄ - . «. ”- ” 

δύο" τρία μὲν ἐν τοῖς κάτω τοῦ ποδὸς, ἓν δὲ ἐν τοῖς ἄνω 

οο]]οσαίαπι, Ιπεγαπῖ, Παπ εἰἴαπι 1π ρεᾷε [ε Ἰαρεῖ, . Θεά 

ορτίε, απὶ ἴοῖον ἀῑδιίον οΡ]ῖφπο πιοῖα πιογεηίς, ἨΠΠΙΕΤΟ 

Γερίεπι εκἰ[τεηίες, Ππη1]εΠ1 Ρο[Ι1οπειι οὐ [ἴπεπε, 8ο Ἠὶ ργαε- 

Ίετθα, απὶ ππΙαδο]άδᾳαε ἀῑσΠΙ Ργίπιαπῃ πιονεηί αγίας 

οαππάεπι ΡΤΟΡΟΣΙΗΟΠΕΠΙ λαβρεπί. ΆΏπαο αὐἴεπι α]ία π]ίτα Ίαεο 

Ἰπ, Ῥεάε Γαπί ππ[οι]ογαπι µεπετα, αἰίεγαπι [πρεγπε {ατ[ο 

ΙΠποΙπιδεΠς, αἰίεγαπι ποτε 1ηΓεγπο Γαρ]εοίυπ. Ου ασῖ- 

{αχ Γαρογπε 1ηουπιθιηί, ἀἱριίον οβ]Ιᾳπο πποῖα αριηί, ου]ας-- 

πιοςΙ [απο πιοία πια[οα], ααϊ α ομΡΙίο ἀε[οεπάεραπίε, ἁἷ-- 

ϱ1ἱ06 ΠΙΔΠΙ5 πιονευαπῖ. Ομ νετο Ίπ[εγπε [αβ]οϊαπίασν 

[εοππάαπι ατ]οαά πα ]άδηπε ἀῑδιια Πεοίαπε, 

θιαε ρτίμς ὧε σαι ομὲς Ρεαᾶἰε ἴπ ἰμεεπι εἀῑια Γπεταπε. 

Οαοπίαπι απιῖοῖ πχεῖ ]αάἱσαταπί ἆε πππ{οι]16 Ρεάἀ15δ οοπι- 

Ροπάἰοβις, παπι Ῥγο ΑΠοΓΙΠΙ ΡΓΟΡΟΓΙΙΟΠΕ, Ίου 1 Ηρτο 

υοὺῖς ἀθο]αγαίαα Γ[αἱίΤε, Ι4εἴτοο εα, 4άε 1 Γεοιπάο 8πᾶ- 

(οπιϊίσαγαπι αἀπιιπ]βγαΙοπαπα Πιργο ἀῑεία Γαεταπῖ, Ίαπ απο 

Πθταπι Ἱεσεπάα ἰγαηδίαΠ.  Όπαε Πα αἆ νετρυπι Γε Μαβεηί, 

απ ρεάε αμαίμος Γαπὲ πιυ[οα]οχααι Ρεπετᾶ, Πο ϱμεπιαά-- 

πιούμια η πιά ἆμο; τία {ειτε ἵπ ἰπίεχιοπίρης Ρεάῖ ρατ- 
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κατὰ τοῦ παραλλήλου τεταγμένον.  εἰσὶ δὲ καὶ οὗτοι μὲν: οἱ 
μύες πέντε λοξῶν κινήσεων ἐξηγούμενοι τοῖς δακτύλοις ἀνά- 

λογον τοῖς ἐπὶ τῆς χειρὸς ἔξωθεν, οἳ δὲ ὑποκάιω τοῦ πο- 

δὸς ἑπτὼ μὲν κανταῦθα ταῖς ἀνάλογον τοῖς ἐπὶ τῆς χειρὸς 

ἑπτὰ μυ πινήσεσεν ἕκαστον τῶν δακτύλων οναύνέων ών οἳ 

δύο μυες καθάπερ ἐν τῇ χνερὶ τῶν πρώτων κατα τὸν καρ- 

πὺν ὀσιῶν ἀπεφύοντο καὶ οὗεοι κατὰ τὸν πόδα τῶν πρώτων 

πατὼ τὸν ταρσὸν ἐπὶ π)εῖστον απάγοντες τῶν ἄλλων δακτύ- 

λων τοὺς ἐἔξωθεν, ἄλλοι δὲ ἐκ τῶν κάτω μερών εἰσι μύες 

κ αρυν ἐκπεφυκότες ἐκ τῶν τοὺς δακτύλους καμπτόντων τὲ- 

νόνιων πρὶν ἀκριβῶς ἕκαστον αὐτῶν σχισύ ναι. τὸ δὲ ἔθ- 

γον τῶν μυών τούτων κάμπτειν τὸ μέσον ἄρθρον ἐἑκάστου 

δακτύλου τοῖς γὰρ ἐσχισμένοις δὴ τένουσιν ἕτεροι µικρό- 

τεροι μύες ἐπιφύονιαι. τοῖς ὃ᾽ ἔνδον ἐν τῇ χειρὶ τῆς λοξῆς 

κινήσεως ἐξιγουμένοις ἑκάστῳ δακτύλῳ τὴν αἰτὴν ἀναλογίαν 

ἔχοντες. τέσσαρες δέ εἰσι καὶ οἶτοι τὸν αριθμὸν ὥσπερ 

κάκεῖνου. προσελθόντων δὲ αὐτοῖς δυοῖν μὲν τῶν τοὺς ἐσχά- 

Ώρας, ππαπι νετο 1π [αρεγ]οσ]διις, {ατ[ο εχροττεοείαπι. Ηι 

[πηε πηυ [ο] ααίπαιιε ου] αἱς ἀῑρίογαπα πιοί]ῦας ρταε[απέ, 

Ῥτορογίίοπε τε[ροπἀεπίες Γερίεπι 1] πια[ευ]ῖς, ααῖ ἵπ 

εχίεγηα ΠΙΔΠΙΒ Γορίοπε Παβεπίατ. ΌΟμί νετο [10 ρεάε ΠΠ 

[απῖ Γερίεπι εἰ ὶ ουσ [ερίεπῖς, απ ἵη ππαήα [μηῖ, Ρτο- 

Ροτίίοπε Ππιῖ]ες Γαπί, Πηρι]ος ἀἱριον οὐ]ίᾳπο πηοία πιο- 

ψεπίεςδ, αποσιπ ἆπο απεπιαάπιοάμπι 1π πιαπα α ργ]πιϊς Ῥγα-- 

οία]19 ω ορυ» εχογ[εραπίας, 1ία εἰ 1ΡΗ 1Π Ῥεάε α Ργ]πιϊς 

ατα ο ., 5 οχοτίεηίεδ, εκΙτίη[εοο ἀῑσίίον Ιοησί[ππιο αἳ 
ζλ 

ἀΙηρ επί. (Βεαιῖ απίεπ απἴπμε ραυ]ο ροβ ἀῑοεῃ - 

τωτ͵) ΑΠΙ απίεπ εκ Ιη[ετηϊς τερῖοηῖθας [απ πια [ου]! εκῖ- 

ξαῖ, απϊ εκ ἴοπάιηϊρας ἀῑσιίος Πεο[επ[ῖρας, τας παπι 11 

(ιεπάἴπες) Πηρα]αίται [οἰπάσπίατ, εχογΙυΠἰΗχ. Ἠοταπα Πι]-- 

Γοιἱοταπι πιαπς εβ, ππεάίαπι οπ]άδᾳπε ἀῑσΙΙ αγιοι]απι ᾖ]ο-- 

οἰετε. Βεῖ[αν επῖπι Ίασα ἰεπά]ηίρις αἱ 4αοφμθ ΠΠΙΠΟΓΕ 

πηὈ{ο]Ι Ἱππα[οαπίας πιπυ[οα]16 15, αἱ Ππίας ἵπ παπα οὔ- 

Ἱαασαι απ]οαίφαε ἀῑσιίο ποπ [αρρεάϊαηε, Ῥγορογίίοηε 

τε[ροπάεμίεδ. ΘὈμαίπονγ [απε εἰ Ἠϊ ΏΙΠΙΕΤΟ [απῖ, αεηιαά - 

πιοάυπι εἰἶαπι 1]. ΔοοεάεπΙΙΏιαξ νετο ἴππ ἆποβθιας 1]ις 
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τους δακτύλους ἐπὶ πλεῖστον ἀἁπαγόντων, ὥσπερ εἰρήκαμεν, 
ἑνὸς δὲ ἔτι τοῦ μεγάλου προσάγοντος τῷ λιχανῴ τὸ σύμπαν 
πλήθος ἑπτα γίνονται. τρίτον δὲ ἄλλο γένος ἐσιὶ μυών ἐν 
τοῖς ποσὶ κάτω τῶν αὐτοῖς τοῖς ὁστοῖς ' ἐπιπεφυκότων ἀνά- 

λοχον τοῖς αγνοηθεῖσι τελέως ἐν μυσὶν οὓς δηλονότι Θεαση, 

τοὺς τένοντας ἅπανιας ἐκτεμων, ὥσπερ καἀκε. καὶ ἡἥ γε 

φέσι αὐτῶν πᾶσα καὶ ὁ αριθμὸς καὶ ἡᾖ χρεία κατὼ τοὺς 

ἐν τῇ χειρὶ προειρηµένους ἐσιί" διο γὰρ ἑκάστου δακτύλου 
τῆς πρώτης διαρ Ώρώσεως προτεταγμένοι κάμπτουσι μετρίως 

αὐτὴν, ἅμα μὲν ἐνεργήσαντες ἰσύρῥοπον, ἐδίᾳ ὃ᾽ ἑκάτερος 

ἐγκλίνων ατρέμα πρὸς τὸ πλαγιον, εὑρίσκονιαι δὲ ἐνίοι 

αλληλοις συνεχεῖς οὕτως, «ὡς ἕνα δοκεῖν εἶναι καθ’, ἕκαστον 

δάκτυλον. 

4. Όοτγ. ποσί. ΄ 39. Ἠθεο Ιεοῖο α Οοχτ. ρτο χερσόόι 8. 
Βίο ]ερῖι Όοστ. Ρο ἠρέμα οοἁἰςῖδ. 

Ργαεάῖοιῖς, απῖ εχίτεπιος ἀῑσιίον αὉ α][ῖς Ἰοαςϊ[ππιο αξάιι- 

ουπῖ, {πι ππο εἰῖαπι 1]ο, ααὶῖ ππασπιπι ἀἰρτίαπι εἳ, οί 

νε]αῖ 1πάεα ε{, αἀἀιιοιῖ, {οίιμ5 εοταπι παπ]οτας [ερίεπαγίας 

ενα, ἜΓετίῖαπι αιίεπα α)τιιά εἰ πια[ου]οχγαπι σεπς, αι 

[ωῦτεν Ρρεάεπι 1ρῇς ο[ῆδας Ιπ[εγαπίας εἶδ, οι 1π ππαπα 

Ρεπ]ῖῖις αἨ απαἰοπι]οῖς 1σποταίῖ Γαετιαπί, ΡΓΟΡοΓΙΙοΠε γε[ροπ- 

ἀεπίεδ, 9πος5 ΡΓοΓεοεἰο οοπ!ιιεγὶ Ῥοΐεγῖς, { ἰεπάίπεθ 9Π1Π68, 

Πειῖ ἴ]μο, εχεἰἀετῖ. Ἠοτυπι [απε ΡοΠί]ο οπιΠῖς, ΠΠΠΊΘΤΙ5 

απο μίας Ῥτο Ι]]ογαπι [απ ταίἶοπε, 4ος ἵπ πιαπα ε[Τε 

Ριαεάἰσίπιαδ. Ώιο επῖπι απίε ῥεῖππαπι Ππρα]ογαϊη ἀΙρίέοταπι 

ἀοατίΙοιι]αίΙοποεπι οο]]οσοαίϊ ΠιεάΙοστΙ[ες 1ἱ]ο8 Πεοίαπέ, Δίαπε 

[Π [πια] α1ρᾶ ασαπί, ουσ πημ]ία ἵπ Ιαἱ18 ἰπο[[ηαιίοπς ΠεοΙ1!; 

ποΏΜΠ(ἁαπι ἴαππεν ΠΡΙ Ἰηνίοεπι αἆεο οοπ{ιπιῖ τερεσῖμη- 

τας, αἱ απας5 ε[ε ἵπ πποφποφιε ἀῑδίίο γΙ1άεβίαΓι 
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